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! A CIB Bank Zrt. ügyfeleinek olyan Business Terminál szolgáltatást nyújt, amely 

nem feltétlenül tartalmazza az Ön számára kiadott, a továbbiakban leírt, összes 

menüpontot! 

 

A dokumentáció a teljesség igénye nélkül készült! 

 

A rendszerben való tájékozódáshoz a felhasználói leíráson kívül a "Súgó" 

funkció (F1 billentyű) is segítséget nyújt. 

Amennyiben Önnek a Business Terminállal kapcsolatos további segítségre vagy 
információra van szüksége, hívja a CIB Bank Vállalati Digitális Szolgáltatások 
Ügyfélszolgálat vonalát (+36 1) 399 8899 telefonszámon, vagy forduljon 
bizalommal munkatársainkhoz az ebank@cib.hu e-mail címen. 

Készséggel állunk az Ön rendelkezésére! 

mailto:ebank@cib.hu
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1 A Business Terminál szolgáltatás 
 

A Business Terminál szolgáltatást nyújtó rendszer (továbbiakban: 
Business Terminál rendszer) lehetővé teszi, hogy interneten, IP 
címen keresztül küldjön megbízásokat és kérdezzen le számla- és 
egyéb információkat a CIB Bank Zrt.-ből (továbbiakban Bank). A 
rendszer használatával a kívánt információ elérése és a 
megbízások küldése gyorsan, egyszerűen és biztonságosan 
történik. Ön napi banki ügyleteit közvetlenül irodájából, vagy akár 
hordozható számítógépéről intézheti, evvel jelentős időt takaríthat 
meg. 

A gyors ügyintézés érdekében, a megbízások előkészítése off- 
line, vagyis közvetlen internetes kapcsolat nélkül végezhető. On- 
line kapcsolat, csak akkor válik szükségessé, amikor Ön már 
összeállította a teljes megbízási és számlainformáció lekérdezési 
csomagot. Az előkészített megbízás és az információkérés, egy 
gombnyomásra beküldhető a Bankba. Az adatcsere, vagyis a 
közvetlen kommunikáció átlagos időtartama kb. 1-3 perc. 

Az információkérésekre érkező válaszok az Ön számítógépén, 
egy titkosított adatbázisban tárolódnak, így áttanulmányozásuk, 
feldolgozásuk közvetlen kapcsolat nélkül történhet. 

Ha a Bank azon Business Terminál szolgáltatásai bővülnek, 
amelyek az Ön rendszerét érintik, a módosítások átvezetése, a 
Bankkal történő kommunikáció során automatikusan megtörténik, a 
File / Program Frissítés funkció megfelelő beállításai alapján. Az 
aktuális változásokról a képernyőn megjelenő üzenetből 
tájékozódhat. A rendszerből való kilépés és újra belépés után, a 
módosított, bővített funkciók azonnal használatba vehetők. 

A Business Terminál rendszer a CIB Bank Zrt. és 
leányvállalatainak közel teljes szolgáltatási palettáját felkínálja. Az 
igénybe vehető funkciók köre a CIB Bank Zrt.-vel kötött 
számlaszerződés típusától függ. Amennyiben ezzel kapcsolatban 
további kérdése merül fel, kérjük, forduljon számlavezetőjéhez vagy 
üzletkötőjéhez. 

 

 
1.1 Telepítés menete 

Business Terminál telepítése, valamint át-újra telepítése 
 

Az igénybevétel technikai feltételei 

Windows x86, x64 rendszerek (Windows XP, Windows 7, 
Windows 8; Windows 10 - ezek 32, 64 bites változatai) 

▪ minimum 50 MB szabad lemezkapacitás 
▪ Internet csatlakozás 
▪ Monitor (min. 1024x768 felbontással) 
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▪ Elektronikus aláíró eszköz használatához USB port 
▪ CD-ről történő telepítés esetén CD ROM / DVD ROM 
▪ Pen-drive-ról történő telepítés esetén USB port 

A szolgáltatás, az alábbi környezetekben is működőképes, 
azonban a környezet okozta problémák esetén a rendszer 
támogatása korlátozott: 

▪ Windows 95, 98, NT 
▪ Novell hálózat 

Nem támogatott környezetek, amelyek esetében nem 

garantált a folyamatos helyes működés 

▪ Mac OS 
▪ Linux 
▪ Virtuális környezet 

 
 

Fontos információk: 

▪ Windows Vista, Windows7 és Windows 8 operációs rendszerek 
esetében a program könyvtárához teljes hozzáférési 
jogosultságot kell biztosítani. Ezeknél a rendszereknél 
egyesesetekben előfordulhat, hogy a program nem működik 
megfelelően a "Program Files" könyvtárban az operációs 
rendszer jogosultság kezelése miatt. 

▪ Víruskereső programok esetenként blokkolhatják a program 
működését, így azok használatának korlátozását javasoljuk a 
Business Terminál telepítési helyével kapcsolatban. 

A program telepítéséhez / újra telepítéséhez és első alkalommal 
történő futtatásához rendszergazdai jogosultság szükséges az adott 
számítógépen. 

A telepítéshez szükséges eszközt a megfelelő meghajtóba helyezve 
a telepítő program automatikusan elindul. Ha a telepítő program nem 
indulna el, akkor a telepítés az adathordozó főkönyvtárában lévő 
„setup.exe” futtatásával indítható. 

A telepítő alapértelmezés szerint a "C:\Program Files\CIB 
(TERMINÁLAZONOSÍTÓ)\" könyvtárba telepíti a programot. A 
telepítés során lehetőség van ennek megváltoztatására. 

Fontos, hogy ha hálózatba történik a telepítés, akkor a hálózati 
meghajtó mindenképpen betűjellel legyen ellátva, és minden 
felhasználónál egyezzen a program elérési útvonala. Szintén 
javasoljuk, hogy az elérési útvonal legalább két könyvtár mélységű 
legyen. 

Telepítés után a Business Terminál a Start menü Programok 
menüjéből érhető el, indításakor felhasználó nevet és jelszót kér. 
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A belépéshez szükséges információkat (ideiglenes felhasználó név 
és jelszó) a telepítő készlethez mellékeltük. Ha nem kapta meg 
kérjük, jelezze a számlavezetőjének! 

A programba történő első bejelentkezés után a program részletes 
információt jelenít meg a beállítás lépéseiről. Kérjük, figyelmesen 
olvassa el, és kövesse a segédletben leírt lépéseket. 

Business Terminál alkalmazásban 2 féle aláíró eszköz típus 
alkalmazható: 

• pendrive adathordozón tárolt elektronikus aláírás, amely a 
számítógép USB portjába csatlakoztatva azonnal elérhető 
bármelyik operációs rendszer alkalmazásakor. 

• iKey, amely használatához egy meghajtó program telepítése is 
szükséges. Akkor javasoljuk az alkalmazását, ha az ön 
számítógépén NEM Windows XP/Vista/2000 operációs 
rendszer működik. 

 

Első alkalommal történő új telepítés esetén: 

Fontos: a program felhasználóinak számlaszámhoz történő 
beállításához a jogosultsági kérelmeket elektronikus aláírással kell 
jóváhagyni. Ezért kérjük, hogy a program első használata előtt 
juttassa el az „Aláíró eszköz jogosultsági és aktiválási kérelem” 
dokumentumot a (+36 1) 489 6626 fax számra, aláírva szkennelve 
az ebank@cib.hu címre, vagy beviheti és személyesen leadhatja 
bármelyik Bankfiókunkban. 

Figyelem! Pendrive aláíró eszköz működéséhez nem szükséges 
meghajtó program telepítése, csak az USB porthoz való írás/olvasás 
jog. 

Az aláíró eszköz használatakor a program bekéri a hozzá tartozó 
jelszót. Első alkalommal az ideiglenes jelszó a terminál azonosítója, 
nagybetűkkel. Sikeres jelszóváltoztatás után a program bekéri az 
aláíró nevét. 

Tájékoztatjuk, hogy a terminált TESZT üzemmódban bocsátjuk 
rendelkezésére. A programot éles üzemmódra állítani az Egyéb 
menü Névjegy funkciójából lehet. Az élesítés menetéről bővebb 
információt a funkció súgójában (’F1’ gomb) talál. 

Javasoljuk, hogy élesítés előtt teszt-utalásokkal próbálják ki a 
kulcsokat és a programot. 

A program Microsoft SQL adatbázis kezelővel is használható. 
Hálózatos környezetben ez sokkal gyorsabb és hatékonyabb 
munkavégzést tesz lehetővé. A beállítás részleteiről a CIB BT 
kézikönyv 13. fejezetében olvashat. 

További alkalommal történő újra/át-telepítés esetén: 

Mielőtt az újra telepítést elvégzi, figyelmébe ajánljuk a Business 
Terminál szolgáltatásunk alábbi funkcióját, amely hasznos lehet az 
Ön számára, amennyiben Ön újra vagy át telepíti a Business 

mailto:ebank@cib.hu
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Terminált, sőt egy esetleges későbbi adatvesztés megelőzése 
céljából. 

Ha például Ön, új számítógépet kap, vagy új operációs rendszere 
lesz, vagy tönkremegy a merevlemez egysége, akkor az adatokat - 
sőt az egész terminált - el lehet menteni, és vissza lehet tölteni az itt 
leírt módon. 

Javasoljuk, hogy újra- vagy áttelepítés előtt közvetlenül végezzen 
biztonsági mentést a program régi helyén, hogy bizonyos funkciók 
zökkenőmentesen működhessenek az új telepítési helyen. 

Mentés végrehajtása a BT File menü/ Biztonsági másolat 
menüpontban. 

Biztonsági másolat választókapcsolónál jelölje ki, hogy másolatot 
készíteni, vagy korábban elmentett adatokat visszatölteni kíván. 

A másolat típusa választókapcsolón jelölje ki, hogy programokat 
vagy adatokat kíván elmenteni vagy visszatölteni. 

A "Biztonsági mentés helye" ablakban jelölje ki azt a meghajtót, 
amelyre a másolatot kéri, vagy ahonnan az elmentett másolatot 
visszatölteni kívánja. 

Az   gombra kattintva indul a mentés/visszatöltés. A 
státuszablakban visszajelzést kap a mentés/visszatöltés menetéről. 

Részletesebb leírást a CIB BT kézikönyv 4.4 Biztonsági másolat c. 
fejezetében olvashat. 

Az új számítógépről történő BT használathoz a programot 
regisztráltatni szükséges, amelyet az Egyéb menü Névjegy 
funkcióból kezdeményezhet! 

A rendszerben eddig kialakított felhasználók és számlafüggő 
jogosultságuk az újra/át-telepítést követően nem vesznek el! 

Ha ugyanazokat a felhasználó neveket kívánja használni, akkor 
Önnek a Felhasználó karbantartásban fel kell vennie új 
felhasználóként ugyanazon neveket, és be kell jelölni az általános 
jogosultságokat. Ennek következtében az Ön postaládájába 
megérkezik az újonnan felvett felhasználó első bejelentkezési 
jelszava. 

Ezt követően indítson egy banki kommunikációt, hogy a gép 
regisztrálása a Bankban megtörténjen, illetve a bankban tárolt 
felhasználók számlafüggő jogosultságai az Ön termináljában, a 
Felhasználó karbantartásban érvényesítésre kerüljön. A 
felhasználók az új jelszó segítségével beléphetnek a programba. 

 

Figyelem! 

Pendrive aláíró eszköz működéséhez nem szükséges meghajtó 
program telepítése, csak az USB porthoz való írás/olvasás jog. 
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iKey típusú aláíró eszköz működéséhez szükséges meghajtó 
program telepítése. A telepítéshez rendszergazdai jogosultság kell 
az adott számítógépen. 

Az aláíró eszköz csak a telepítés után legyen csatlakoztatva a 
géphez, vagy ha a telepítő program ezt kifejezetten kéri! 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 esetén a telepítés két 
részből áll: 

1. Driver 

A meghajtó program telepítése a Business Terminál telepítő 
adathordozó KulcsDriverek könyvtárban lévő CIB_iKey 
alkönyvtárban található "iKeyDrvr.exe" állomány futtatásával 
indítható. 

Fontos: A telepítő futtatásakor követni kell a képernyőn megjelenő 
utasításokat, minden felkínált opciót az alapértelmezett beállításokon 
hagyva. A telepítő ezen a ponton esetenként kérheti a kulcs 
csatlakoztatását. 

2. PK Client 

A meghajtó program telepítése után, még az újraindítás előtt 
telepíteni kell a Business Terminál és az eszköz közötti kapcsolatot, 
biztosító kliensalkalmazást. Ezt a KulcsDriverek könyvtárban lévő 
CIB_iKey alkönyvtárban található "setup.msi" futtatásával lehet 
megtenni. A kliens telepítése során minden opciót az alapértelmezett 
beállításokban kell hagyni. 

A meghajtó program és a kliens telepítése után újra kell indítani a 
számítógépet. 

Az aláíró eszköz első csatlakoztatásakor az újabb Windows-ok 
esetében (Vista, Win7) előfordulhat, hogy a Windows saját 
telepítőjével is próbál meghajtó programot keresni az eszközhöz. Ha 
a fentieknek megfelelően előzőleg telepítésre került a meghajtó 
program, akkor a Windows automatikusan párosítani fogja az 
eszközt és a meghajtó programot, a művelet nem igényel 
beavatkozást. 

 

 
1.2 A program első indítása 

A Business Terminált telepítés után a Windows Start menüjén 
keresztül érheti el: Start menü>Programok>CIB Terminál 
(xxxxxxx)> CIB Terminál (ahol xxxxxxxx az Ön terminál azonosítója) 

vagy az asztalon található  (CIB) ikonra való kattintással. 

A program elindításakor az első bejelentkezés alkalmával írja be a 
Banktól kapott ideiglenes felhasználó nevet és a hozzá tartozó 
jelszót. 
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Az Ön biztonsága érdekében, ezt azonnal meg kell változtatni, hogy 
senki más ne tudjon az Ön nevében belépni a rendszerbe. 

A jelszót 90 naponként kell megváltoztatni, amelyre a program 
kötelezi Önt. 

A jelszó változtatás szabályai: 
➢ min. 6 - max. 14 hosszú alfanumerikus karakter 
➢ ne használjon ékezetes betűt, különleges karaktert 
➢ az új jelszónál használható kis- és nagybetű is, de erre a 

program érzékeny, tehát ahogyan a csere alkalmával 
megadásra került, úgy kell a következő esetekben is beírni a 
jelszót. 

Ezt követően a program működéséhez szükséges beállításokhoz 
lépésről-lépésre nyújt segítséget az egér kurzora mellett megjelenő 
szöveges útmutató. 

 

Első lépés a kommunikáció beállítása. Alapértelmezett eset az 
interneten keresztül történő kommunikáció. Ennek beállításához a 
hálózat bejegyzést a Hívható központok közül hozzá kell adni a 
Sorrend alá. A kommunikáció helyes beállítását a Teszt gomb 
segítségével ellenőrizheti. A beállítás mentése a Tárol gombbal 
történik. (lsd.: 4. fejezet: File menü) 

Második lépés a felhasználók hozzáférése, felvitele a programhoz. 
Ennek részletes leírását megtalálja a (4.3) Felhasználó karbantar- 
tásról szóló fejezetben. 

Harmadik lépés a felhasználói jogok aláírása az aláíró mappában. 
Az aláírást a Terminálhoz mellékelt aláíró eszközzel a Bankban 
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bejelentett aláíró végezheti. Az eddigre aktivált eszközzel aláírt 
Felhasználói jogosultság kérelmet a Postaládába kell továbbítani. 

 

Fontos! Ehhez a művelethez az „Aláíró eszköz jogosultsági és akti- 
válási kérelem” dokumentumot pontosan kitöltve és bankszerűen 
aláírva el kell juttatni a feltüntetett faxszámra, aláírva szkennelve az 
ebank@cib.hu címre, vagy bevinni és leadni bármelyik 
Bankfiókunkban, hogy a Bank az aláíró eszközöket aktívvá tegye. 

 

Utolsó lépés a jogosultságok Bankba küldése a Postaládából. Az 
„Indításra vár” állapotú kötegeket a program elküldi a Banknak, az 
Indít gombra kattintás után. Sikeres azonosítást követően a 
felhasználói jogosultságok beállításra kerülnek. A program a további 
használatra kész. 

 

Fontos! Minden új Business Terminál TESZT üzemmódban van, 
a program funkcióinak könnyebb elsajátítása miatt. Éles 
üzemmódra történő átállításhoz használja a Névjegy funkció Élesítés 
nyomógombját. (lsd. 11.5. Névjegy funkció) 

Figyelem! Ha Ön áttelepíti, vagy újra installálja a programot, 
akkor az első kommunikáció a Bank elutasítja a Terminál 
használatát a jogosultság ellenőrzése során. Ez az Ön biztonsága 
érdekében történik. Ilyenkor használja a Névjegy funkció gép 
regisztrációját. (lsd. 11.5. Névjegy funkció) 

 

Egyéb, speciális beállításokkal kapcsolatosan kérjük, hívja a 

CIB Bank Vállalati Digitális Szolgáltatások Ügyfélszolgálat 

vonalát a (+36 1) 399 8899 telefonszámon, vagy forduljon 

bizalommal munkatársainkhoz az ebank@cib.hu e-mail 

címen. 

 
 
 

2 Általános tudnivalók 

Az alábbiakban röviden ismertetjük a kezeléséhez szükséges 
legfontosabb tudnivalókat. A Business Terminál rendszer egérrel 
vagy billentyűzettel egyaránt kezelhető a Windows-ban érvényes 
szabályok szerint. 

 

2.1 Ablakváltás, elrendezés 

Amennyiben Ön több ablakot kezel azonos időben, 
legegyszerűbben az Ablak - Lépcsőzetes elrendezés ill. Mozaik 
elrendezés menüvel teheti őket átláthatóvá. Az ablakok között való 
közlekedés több módon lehetséges. Ha nem fedik egymást teljesen 
az ablakok, egérkattintással mindig az tehető aktívvá, amelyre éppen 
szükség van. Ebben az almenüben megjelennek a nyitott ablakok 
nevei, amelyekre egyenként kattintva, a kiválasztott ablak 

mailto:ebank@cib.hu
mailto:ebank@cib.hu
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válik aktívvá. A Ctrl+F6 billentyűkombináció a nyitott ablakok között 
lapoz a megnyitás sorrendjét követve. 

 

2.2 Egérrel végezhető műveletek 

➢ Kattintás: az egérmutatóval (jobbkezes beállítás esetén) 
mutasson rá a képernyő megfelelő részére, majd nyomja meg, 
és azonnal engedje fel az egér baloldali gombját. 

➢ Kettős Kattintás: a kattintás műveletet végezze kétszer, és a 
két kattintás között minél rövidebb idő teljen el. A két kattintás 
között ne mozdítsa el az egérmutatót. 

➢ "Több választás": amennyiben több sort (pl. utalás tételek) 
kell egyidejűleg kiválasztani, az egymást követő sorok 
kijelölését Shift+kattintás, a nem egymást követő sorok 
kijelölését a Ctrl+kattintás művelettel teheti meg. 

➢ Húzás a bal oldali egérgomb nyomva tartása közben 
mozgassa az egeret. 

➢ Jobb oldali egérgomb használata a megbízás 
menüpontokban (forint, deviza, beszedés stb.) és a 
postaládában is ajánlatos. A jobbgomb lenyomása után 
felsorolt lehetőségek alapján egyszerűsítheti kívánsága 
szerint az adott folyamatot. (Lásd 7.7 menüpont) 

 

2.3 Menüpontok kiválasztása menüből és ikonsorból 

A menüpontok kiválasztása egérrel és billentyűzettel egyaránt 
történhet. Egérrel: kattintson arra a menüre, amely tartalmazza a 
kívánt almenüt. Ennek hatására legördül a főmenü, amelyből 
bármely almenü újabb kattintással kiválasztható. 

Főmenük: 

Billentyűzettel: az Alt billentyű nyomva tartása és a menüsor 
megfelelő elemében kiemelt (aláhúzott) betű lenyomásával 
történhet. Pl.: Lekérdezés Alt+L. 

Az almenü kiválasztása a parancs nevében kiemelt karakter 
leütésével vagy a fel-le nyilak mozgatásával majd Enter leütésével 
történhet. 

A menü neve mellett szerepelhet egy billentyű vagy billentyű- 
kombináció megnevezése, mellyel az almenü közvetlenül – a főmenü 
legördítése nélkül – kiválasztható. Ez utóbbit gyakran használt 
parancsoknál érdemes használni. Pl.: aktív ablak bezárása Ctrl+F4. 

Néhány parancs a menüsor alatt elhelyezkedő színes ikonsorból 
kattintással indítható el. Jelentésük az egérrel való pozicionáláskor 
(rámutatáskor) sárga téglalapon kiíródik. 
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2.4 A státuszsor 

A fontosabb parancsoknak megfelelő gombok az ablak alján az 
ún. státusz sorban is megtalálhatóak. Egérrel rá kell kattintani a 
státuszsor megfelelő elemére. Pl.: Indít, Megnéz, Nyomtat stb. A 
státuszsorban feltüntetett parancs abban az esetben aktív, ha a 
parancs végrehajtható. 

Postaláda státuszsor: 

 
 

2.5 Párbeszédablakok felépítése és használatuk 

Néhány parancs kiválasztásának hatására újabb ablak, ún. 
párbeszédablak jelenik meg, amelyben további beállítások 
végezhetők el. A párbeszédpanelek a többi ablakkal azonos módon 
mozgathatók, de méretük nem változtatható meg. 

Példa: 

A párbeszédpanelek különféle vezérlőelemeket tartalmaznak. A 
panelen belül mindig csak a kiválasztott vezérlőelem módosítható. A 
kiválasztást a képernyőn a többi elemtől eltérő megjelenítés (szín, 
keret stb.) jelzi. A párbeszédpanel elemei között az egérrel, vagy a 
Tab és a Shift+Tab billentyűkkel lépegethet. A 
párbeszédpanelekben az alábbi vezérlőelemek fordulhatnak elő: 

➢  Az Ok gomb érvényesíti a párbeszédpanel beállításait, ill. 
végrehajtja az utasítást. 

➢  A Mégsem gomb érvényteleníti és lezárja a párbeszédpanelt, 
azaz visszavonja az elkezdett parancsot. (Általában ugyanezt 
eredményezi az Esc billentyű lenyomása is.) 

A gombok használata egérkattintással, vagy billentyűzettel történt 
kiválasztás után az ENTER leütésével történhet. 

 

2.6 Beviteli mező 

Adatok közvetlen beírására szolgáló terület; általában egy üres 
téglalap. Egyes beviteli mezőknél előfordulhat, hogy a mezőbe csak 
bizonyos típusú karakterek, vagy kötött/maximált hosszúságú adat 
beírása engedélyezett. 

Beviteli mező: 
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Egyes mezőkbe a mező látható hosszánál több karakter is beírható. 
Ilyenkor a mezőbe kattintás után a vízszintes nyílbillentyűkkel a mező 
nem látható részére lehet mozogni. 

Tab billentyűvel a már kitöltött mezőre ugrik akkor bármely karakter 
leütése az eredeti tartalom kitörlését, eredményezi. Ez azért van így, 
mert a művelet kijelölte a teljes szöveget (ezt jelzi a mező 
megváltozott színe), és a kijelölt szöveg helyébe íródik be a leütött 
karakter. Ha csak néhány dolgot kell javítani a mezőben, akkor 
kattintson a javítandó rész mellé (vagy a kurzor mozgató billentyűk 
használatával álljon a kívánt helyre) és csak azt módosítsa 
(visszafelé törlés a backspace billentyűvel, jobbra törlés a Delete-tel 
lehetséges). 

A vágólapra történő másoláshoz, a SHIFT/INSERT, a vágólapról 
történő beszúráshoz a CTRL/INSERT nyomógombokat 
használhatja. 

 

2.7 Dátum mező 
 

A dátum beállítására szolgáló beviteli mező. 
 

A dátumot funkcióktól függően különböző módokon adhatjuk meg. 

 
➢  Billentyűzetről: Lépjen be a mezőbe! Ha már tartalmaz 

dátumértéket, akkor kurzormozgató billentyűk segítségével 
válasszuk ki, hogy a dátum melyik elemét (év, hó, nap) akarja 
módosítani (eltérő szín jelzi a kijelölt részt), majd írja be a kívánt 
dátumot! 

 

➢  Naptárból: a mező bal oldalán látható kis nyílra kattintva 
kinyílik egy naptár, amelynek fejrészén lévő nyilak segítségével 
a hónapok válthatók, a kívánt napra kattintva pedig a nap 
választható ki. 

 

Néhány dátum mezőnél, a mező jobb oldalán látható nyilakra 
kattintva a mezőben látható érték egyesével automatikusan 
növelhető vagy csökkenthető. 

 

2.8 Listadoboz 

Több választási lehetőséget felsorolva megkönnyíti a kívánt 
jellemző beállítását. A lista aktív elemét kijelölés (más szín) jelzi. Az 
aktív elemet a kurzormozgató billentyűkkel vagy kattintással 
mozgathatja. Az egyszerre megjeleníthetőnél hosszabb listák jobb 
oldalán egy függőleges gördítő sáv teszi lehetővé a listában való 
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mozgást. (Ha rendezett listában kell keresni, a keresett tétel 
kezdőbetűjének leütésével az első ilyen karakterrel kezdődő 
listaelemre ugrik a kijelölés.) 

Attól függően, hogy melyik funkció listadobozát használja, lehetőség 
van egyetlen elem kiválasztása mellett, több vagy akár az összes 
elem kijelölésére (a szokványos WINDOWS funkcióbillentyűkkel). 

Listadoboz beviteli mezővel: Ez egy legördülő listadoboz, amely 
annyiban különbözik az egyszerű listadoboztól, hogy lehetőség van 
a lista bővítésére. Írja be a mezőbe a kívánt új elemet, majd lépjen ki 
a mezőből. Ennek hatására a lista bővült az Ön által beírt elemmel, 
amely a későbbiekben a többihez hasonlóan előhívható. 

 

 

2.9 Választókapcsoló, rádiógomb 

Egymást kizáró beállítások közötti választásra szolgál, vagyis 
mindig csak egy elem lehet aktív. Az összetartozó 
választókapcsolókat egy csoportban fogják össze. A kiválasztott 
elemet egy fekete pont jelzi, míg a többi üres. 

Az egy csoportba tartozó kapcsolók között (amelyek mindig egy 
keretben jelennek meg) a választás, kattintással, a nyílbillentyűkkel 
ill. az Alt és a kiemelt betű együttes lenyomásával lehetséges. 

 

2.10 Jelölőnégyzet 

Egyes paraméterek, ill. egymást nem kizáró paraméterek, 
beállítására szolgál. A paraméter beállítását a jelölőnégyzetben 
„pipa” megjelenése jelzi. A kiválasztás ill. annak törlése a 
jelölőnégyzetre kattintással ill. a jelölőnégyzet kiválasztása után a 
SPACE billentyű leütésével történhet. Ez egy kétállapotú elem, 
ismételt space vagy egérkattintás, a pillanatnyi állapot ellentettjére 
állítja. 
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2.11 Táblázatos megjelenítés 

Általában a rögzített, és az adatbázisban eltárolt adatok táblázatos 
megjelenítésére használja a program az utalás jellegű funkcióknál. A 
táblázat soraiban a kurzormozgató billentyűkkel lehet lépegetni. 

 

Az aktuális sort eltérő szín jelzi. Azokban a táblázatokban, ahol 
többszörös kiválasztás lehetséges, több sort is kiválaszthat a 
következő módon: 

➢ Folyamatos kijelölés: Álljon rá arra a sorra, amelytől kezdve 
a táblázat sorait folyamatosan ki akarja jelölni! Keresse meg a 
táblázat azon sorát, ameddig a kijelölést érvényesíteni akarja,
 majd a SHIFT billentyű lenyomott állapotában 
kattintson az egér bal fülével a kijelölés végét jelentő sornál. 
(billentyűzettel mindezt úgy teheti meg, hogy a kezdősor 
kijelölése után egyszerre lenyomja a SHIFT billentyűt és a 
vagy   billentyűt, és mindaddig nyomva tartja, amíg a 
szükséges sorokat ki nem jelölte.) A kijelölt sorokat eltérő szín 
jelzi. 

➢ Nem folyamatos, többszörös kijelölés: Nyomja le a CTRL 
billentyűt, és nyomva tartva kattintson az egér bal fülére, a 
kiválasztandó soroknál. A kijelölt sorokat eltérő szín jelzi. 

Oszlopok rendezése: 

➢ Az összes olyan ablakban, ahol táblázatosan jelennek meg 
tételek (sorok), a rendezés az oszlop fejlécre való kattintással 
végezhető el. Pl.: kedvezményezett neve szerint, számlaszám 
szerint stb. 

➢ Az oszlopok sorrendjét és szélességét is át lehet rendezni a 
könnyebb áttekinthetőség végett. Ezt, az egérrel, való 
húzással teheti meg. A fejléc azon részére kattintva, amelyet 
más helyre kíván helyezni - az egér bal gombjának nyomva 
tartása mellett azon oszlop mellé húzza, ahol az új helye lesz. 
Itt engedje fel az egér gombját. A rendszer megőrzi ezt a 
beállítást, és újra indításkor abban a rendezettségben jelennek 
meg a tételek, ahogyan azt utoljára beállította. Ha ezt a 
beállítást nem kívánja megőrizni, nyomja le az egér jobb 
gombját, és az "Oszlopsorrend és szélesség alaphelyzetbe 
állítása újra indításkor" menüpontra kattintson! 
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2.12 Ablakkezelés 

A Windows technika egyszerre több ablak megnyitását teszi 
lehetővé. Ezek közül mindig az aktív, amelyben dolgozik. Ide 
írhatóak beadatok, és minden tevékenység erre az ablakra 
vonatkozik Fejléce más színű, mint a többi ablaké, 
alapértelmezésben kék. 

Az ablakok méretét, a képernyőn való elhelyezkedését 
tetszőlegesen változtathatja. 

 

2.12.1 Az ablakok méretei 

Teljes méret: Az ablak a rendelkezésére álló teljes területet kitölti. 

Előző méret: Az ablak nem tölti ki a teljes területet, annak csak egy 
részét (az előző beállítás szerint) foglalja el. 

A felül láthatóval az egész alkalmazás, az alsóval a „gyerekablak”. A 
bal oldali ikonra való kattintás, egészen kis ablakot eredményez a 
képernyő alján (minimum méret), amelyet szintén a középsővel 
állíthat vissza eredetire. Az X jelű ikon az ablak bezárását 
eredményezi. Ugyanez billentyűvel: az alkalmazás ablak Alt+F4, a 
gyerek ablak Ctrl+F4. 

Bizonyos ablakok mérete tetszőlegesen megváltoztatható úgy, hogy 
az egérrel az ablak keretét megfelelő irányba húzza. A 
párbeszédablakok nem méretezhetőek. 

Bizonyos ablakok mérete tetszőlegesen megváltoztatható úgy, hogy 
az egérrel az ablak keretét megfelelő irányba húzza. A 
párbeszédablakok nem méretezhetőek. 

A Business Terminál fő ablaka nem méretezhető. 
 

2.12.2 Az ablakok mozgatása 

A rendszer ablakainak helyzete szabadon állítható. Az aktív ablak 
címsorának (fejléc) elhúzásával az ablak a képernyő tetszőleges 
részére mozgatható (ha az ablak nem teljes méretű). 

 

2.12.3 Az ablak tartalmának kezelése 

A nem párbeszédablakok esetén, a szabad méretezhetőség miatt, 
előfordulhat, hogy az összes információ nem fér el a beállított méretű 
ablakon. Ilyenkor az ablak alján egy vízszintes, jobb szélén pedig egy 
függőleges gördítő sáv jelenhet meg. Az egérrel ezen a sávon 
megjelenő nyíl segítségével az ablak tartalma vízszintes és 
függőleges irányban tetszőlegesen mozgatható. 

Billentyűzet használata esetén ez a lapozás a kurzormozgatókkal 
lehetséges. 
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2.13 A rendszerben elérhető 

bankszámlák és felhasználói jogosultságok 

Elektronikusan csak a CIB Bank által vezetett, az Ön Business 
Terminál szerződésében vagy kiegészítéseiben megnevezett 
számlákról indítható megbízás. A Business Terminál szolgáltatás 
keretében a felek egybehangzó nyilatkozata esetén, lehetőség van 
más számlatulajdonos elektronikus számlájának kezelésére is. 
Számlaszámot utalásra és lekérdezésre csak központilag lehet 
beállítani, ezt Ön a Terminálon keresztül nem módosíthatja. A 
számlaszám beállítás változásai a program frissítés funkció 
segítségével – a Bankkal való adatkapcsolat során, titkosított 
formában, jutnak el az Ön számítógépére. 

Felhívjuk figyelmét, hogy csak a Bankban bejelentett Adminisztrátor 
vehet fel a programba felhasználókat, és adhat jogosultságokat, 
melyeket a BT rendelkező aláírásával kell a Bankba küldeni. A Bank 
visszaigazolja Önnek az új felhasználót/jogosultságokat, és egyúttal 
megküldi az első bejelentkezési jelszavát, amelyet a felhasználónak 
az első alkalommal azonnal meg kell változtatni. 

A letiltott vagy elfelejtett felhasználói jelszó megújítását is innen kell 
majd kezdeményezni. 

 

2.14 Visszaigazolások 

A Bank minden esetben (teljesülés, nem teljesülés és 
részteljesítés esetén is) visszaigazolást küld, ezek szinte azonnal a 
postaládába megérkeznek. A postaládában a JÖTT státuszú sorok 
tartalmazzák az Ön által Indított megbízásokra adott választ. 

A könyvelési paraméterektől (automatikus, és aláíró eszközzel 
megerősített, banki záróra előtt küldött megbízás - vagy nem) és a 
megbízás típusától (értéknapos, azonnali, inkasszó) függően küld a 
Bank a tényleges könyvelésről, vagy csak a tételek befogadásáról 
visszaigazolást. 

Ha Ön nem kap pár percen belül a megbízással kapcsolatban 
visszajelzést, de a megbízás már „” BANKBAN VAN”” státuszba 
került, ne ismételje meg a megbízás küldését, hanem lépjen 
kapcsolatba a Bankkal. A visszaigazolást minden alkalommal 
gondosan olvassa el! 

A nem teljesült tételeket tartalmazó köteget, az adott megbízás 
funkcióhoz tartozó kötegelés részben találja meg, az eredeti 
aláírással. Fedezethiány esetén, a szükséges pénzösszeg 
biztosítása után innen változtatás nélkül indítható a köteg. Hibás 
aláírás vagy egyéb hiba esetén mindenképpen vonja vissza a 
köteget, javítsa a hibás tételeket, majd új aláírás után küldje újra a 
Bankba. 

 

A visszaigazolt tételek a megbízás archív fülén (esetleg a forint 
átutalás értéknapos fülén) megtekinthetőek. 
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! 
Csak nyomtatás vagy mentés után törölhető a 

visszaigazolás. 

 

 

 
 
 

2.15 Egy lehetséges napi munkafolyamat leírása 
 

Gyűjtse     össze     információ     lekérdezéseit     a   főmenü 

„Lekérdezés” menüpontjában található menük segítségével, 
illetve készítse elő az esedékes átutalási megbízásokat   a   
főmenü  „Átutalás”,   „Megbízás”   vagy 

„Csoportos” főmenük menüpontjai segítségével. Ezzel új sor 
kerül a postaládába, “INDÍTÁSRA VÁR” státuszban. A 
kedvenc lekérdezésekben összeállított csomaggal 
gyorsíthatja meg a lekérdezések előkészítését. 

Az “INDÍT” gombbal, amely a postaláda képernyő jobb alsó 
sarkában található, küldje el az előkészített lekérdezéseket és 
megbízásokat a Bankba. 

A kommunikációs kapcsolatot a rendszer, csak ebben a 
lépésben veszi igénybe, általában kb. 1-3 percre! 
Természetesen a sebesség függ az átküldött megbízások és 
a fogadott információ mennyiségétől és a kommunikációs 
csatorna gyorsaságától is. 

Az Indítás után a Bank visszaküldi az Indított 
lekérdezésekhez tartozó válaszokat és az elküldött 
megbízásokhoz tartozó visszajelzéseket. 

 

A visszaérkezett információt Ön a postaládában, a megfelelő 
“JÖTT” állapotú sorra való kattintás után tekintheti meg, 
nyomtathatja, vagy file-ba mentheti. Mindaddig, amíg ezeket 
a sorokat nem törli, addig az információ a postaládában az Ön 
rendelkezésére áll. 

 
 

3 Postaláda 

A postaláda ablak a Business Terminál középső nagy ablaka. Az 
itt található tételeket üzeneteknek nevezzük. Üzenetek lehetnek az 
Ön számláival kapcsolatos lekérdezések, megbízások, általános 
banki információk. 
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A postaláda jobb szélső oszlopában találhatók az egyes üzenetek 
állapotai. Az állapot megmutatja Önnek, hogy a postaláda egy adott 
üzenete milyen állapotban van. 

A banki kommunikáció során a rendszer folyamatosan követi az 
adott tétel aktuális állapotát. Kommunikáció közben az „Indítva” 
illetve „Bankban van” állapotok lehetségesek. 

A postaláda tartalmazza a „Számlainformációk” automatikus 
frissítését, amely mindig „indításra vár” állapotban van. Ezt az 
automatikus frissítést Ön felfüggesztheti a Számlainformációs 
modulban a paraméterek beállításával. 

 

3.1 A postaláda ablak fő részei 

Oszlopok elnevezése: 

➢  „Üzenet típusa”: az Indítandó/beérkezett üzenet típusa 
(átutalás, számlaforgalom lekérdezés stb.) 

➢  „Jellemzők”: az üzenet tárgya, vagy a lekérdezést, illetve 
megbízást érintő bankszámlák, illetve más jellemzők: 
kötegazonosító, tételszám, teljes köteg összeg... 

➢  „Állapot”: az állapot megmutatja Önnek, hogy a postaláda 
egy adott üzenete „életútjának” mely szakaszában áll. 
Lehetséges állapotok: INDÍTÁSRA VÁR, INDÍTVA, 
BANKBAN VAN, JÖTT. 

➢  „Idő”: a postaládában lévő üzenete keletkezési idejét 
illetve későbbi állapot változásának idejét mutatja. 

    Az ablak alsó sorában az összes 
postaláda bejegyzés összegezhető a summa jelre kattintva, amit a 
“Tételszám” értéke mutat. 

Nyomógombok: a postaláda ablak alján elhelyezkedő 
nyomógombok, amelyek az adott szituációnak megfelelően lehetnek 
aktívak (feliratuk fekete) ill. inaktívak (feliratuk szürke). 

➢  „Megnéz”: az üzenet(ek) kiválasztása és a Megnéz gombra 
kattintás után Ön megtekintheti a “JÖTT” állapotban levő 
üzenet(ek) tartalmát. 

➢  „Nyomtat”: az üzenet(ek) kiválasztása és a nyomtat 
gombra kattintás után Ön kinyomtathatja a “JÖTT” állapotban levő 
üzenet(ek) tartalmát. 

➢  „Ment”: az üzenet(ek) kiválasztása és a ment gombra 
kattintás után Ön számítógépére file-ba mentheti a „Jött” 
állapotban levő üzenet(ek) tartalmát. 

➢  „Töröl”: a töröl gombra történő kattintással Ön kitörölheti a 
kiválasztott üzeneteket a postaládából. Több tétel törlésekor az 
összes sort jelölje ki, majd a Töröl gombra kattintson! Így 
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egyszerre törölhet minden arra kijelölt tételt. A Töröl gomb nem 
minden esetben aktív, a megbízásokra adott válaszok és a 
FALIÚJSÁG üzenetek csak akkor törölhetők, ha előtte ki lettek 
nyomtatva vagy a Ment gombbal elmentve. 

➢  „Közzétesz”: Ön a „közzétesz” gombra történő kattintással, 
a postaládájában kiválasztott üzeneteit áthelyezheti a közzétett 
válaszok ablakba. Ezt az ablakot az EGYÉB menü KÖZZÉTETT 
VÁLASZOK funkció aktiválásával érheti el. 

A közzététel arra szolgál, hogy az Ön Business Terminál 
programjának többi felhasználója is megtekinthesse a „közzétett” 
üzenetek tartalmát anélkül, hogy a Bankkal kapcsolatba kellene 
lépniük. 

Közzé tehető lekérdezések: közzé tehető minden lekérdezésre 
kapott válasz, a megbízásokra küldött visszaigazolások és 
könyvelési jegyzékek kivételével. 

➢  „Felfüggeszt”: Ön az előkészített lekérdezéseit és 
megbízásait a „felfüggeszt” funkcióval ideiglenesen a 
postaládájában tarthatja anélkül, hogy elküldené a Bankba. Ha Ön 
elindítja a kommunikációt, a rendszer a felfüggesztett üzeneteket 
nem küldi el a Bankba. 

➢  „Visszavesz”: Ha Ön az aláírt és postaládába helyezett 
átutalási megbízását törölni vagy módosítani kívánja, akkor vissza 
kell helyeznie az aláíró mappába. Ehhez Önnek a megbízásokat ki 
kell jelölnie a postaládában és a „visszavesz” gombra kattintania. 
Ekkor a kiválasztott megbízások visszakerülnek az aláíró 
mappába, ahol Ön elvégezheti a további műveleteket. 

➢  “Indít”. Az Indít gombra kattintva Ön elindíthatja a banki 
kommunikációt. Ilyenkor az “Indításra vár” állapotú üzeneteket a 
rendszer elküldi a Bankba. Az üzenetek Bank általi automatikus 
titkosítása után megjelenik egy kommunikációs ablak, amelyben 
Ön követheti az aktuális kommunikáció folyamatát. 

 

3.2 A Postaláda használata 

A postaláda sorait Ön valamely oszlop (üzenet típusa, jellemzők, 
állapot) tartalma szerint betűrendbe rendezheti úgy, hogy a 
megfelelő oszlop fejlécére (tetejére) kattint. Alapállapotban a tételek 
az üzenet típusa szerint rendezettek. Ön nemcsak a sorokat 
rendezheti, hanem az oszlopok sorrendjét is felcserélheti. Ezt a 
fejlécre való kattintással, az egérgomb lenyomva tartásával és az 
oszlop más helyre való áthúzásával teheti meg. E funkciók más 
táblákban is hasonlóan működnek. 

A postaláda ablak alján elhelyezett műveleti gombok közül mindig 
az, az aktív, amely a kijelölt üzenet állapotának megfelelően 
végrehajtható. Az “Indításra vár” állapotban pl. a Megnéz, Töröl, 
Felfüggeszt, Indít gombok aktívak. 
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Amennyiben Ön a postaládában lévő tételeket elküldené a 
Bankba, az Indít gombra kattintson. Előzetesen nem kell kijelölni az 
Indítandó tételeket. Mindazok, amelyek “Indításra vár” állapotban 
vannak, elindulnak a Bankba. A kommunikáció Indítása után 
Megjelenik a titkosítás, utána a kommunikáció ablak, amelyek csak 
tájékoztatásra szolgálnak. A kommunikációs ablakot nem szabad 
bezárni, mert ezzel Ön megszakítja a kapcsolatot a Bankkal. Ha a 
kommunikáció megszakad, a tétel nem jut el a Bankig, valamint nem 
érkezhet vissza a Bankból válasz. 

Ha valamelyik tétel Indítását Ön mégsem kívánja; mindaddig, 
amíg a tétel úton van - a Visszavesz-re kattintva, ismét “Indításra vár” 
állapotba tehető. (Amikor a tétel állapota "Bankban van" -ra változik, 
a Visszavesz gomb már nem aktív. A Bankból viszont már nem 
lehetséges a tétel visszahívása.) 

A “Jött” állapotú tételekre megérkezett a válasz a Bankból. 
Ezeknél a tételeknél Ön a Megnéz, Nyomtat, Ment, vagy Töröl 
funkciókból választhat. Megnéz gombra kattintva, ellenőrizheti az 
üzenet tartalmát, majd a megfelelő gombokkal Nyomtatni, illetve 
Menteni lehet a visszajelzést az Ön gépre. Amíg Ön a felsoroltak 
közül valamelyik funkciót nem használja, addig nem lehet törölni a 
megbízásokra vonatkozó válaszokat. 

A Ment gombra kattintva megjelenő párbeszédablakban 
megadható a tárolni kívánt állomány neve, és a tárolási helye 
(meghajtó, mappa). Így az elmentett file később egy egyszerű 
szövegszerkesztővel megnyitva Megnézhető, nyomtatható, szükség 
esetén szerkeszthető. A Bank által visszaigazolt megbízások, 
mindaddig láthatók az archív ablakban, még az önök által beállított 
„az archívum őrzési ideje” le nem jár. 
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A postaládában, a gyorsmenü segítségével is előhívható a 
Megnéz, Nyomtat, Ment, Töröl, Indít funkció, valamint a 
postaládában lévő üzenetek tárolási paramétereinek beállítása. 
Ehhez kattintson az egér jobb fülével egyet. 

Adattárolási paraméterek a postaládára 

 

Beállíthatja a a postaládában tárolandó üzenetek tárolási idejét 
illetve azok a lejárat napján történő automatikus törlését, valamint 
megadhatja, hogy a kötelezően nyomtatandó üzenetek nyomtatás 
vagy mentés nélkül is törlésre kerülhetnek. 
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Amennyiben a Postaládában „Indításra váró” üzenetek vannak, a 
jobb egérgomb segítségével megadható a tranzakciók sorrendje is, 
vagyis a prioritás beállítása. Abban az esetben, ha egy megbízásnak 
(kötegnek) mindenképpen meg kell előznie egy másik 
megbízást/köteget (pl. fedezetbiztosítás esetén), akkor e funkció 
használatával a tranzakciók Bankba küldési sorrendje biztosítható. 

 

3.3 Visszavonás folyamata, a postaládából kiindulva 

Aláírás után, küldés előtt a megbízások visszavonásának menete 
attól függ, hogy hol található a tétel. 

A postaládától visszafelé a következő a teendő: 

Postaláda → Visszavesz → Aláíró mappa → Visszavon → 

Kötegelés fül → Bal piros nyíl → Tételek fül → Töröl, vagy ha a 
megbízást módosítja a „Módosít” gombra kattintás után a 
rendszer a módosítást elmenti. 

A visszavonás lépései ellentétes sorrendben ugyanazok, mint a 
megbízás előkészítésének lépései. 

A visszavont lekérdezések beállításai a visszavonás után 
változtathatók. 

 

 

! 
VISSZAVONÁSKOR AKKOR IS A KÖTEGEK KÖZÖTT LESZ A 

TÉTEL, HA ÖN ELŐTTE NEM KÖTEGELTE! 

 

3.4 A postaláda tételek állapotainak összefoglalása 

A postaládában található üzenetek (megbízások, lekérdezések) 
állapotai (státuszok) a munkafolyamat során a következő sorrendben 
követik egymást: 

▪  Indításra vár: a lekérdezés vagy megbízás előkészítése 
megtörtént és bekerült a postaládába. 

➢ Indít: miután Ön az Indít gombra kattintott, a postaládában 
szereplő minden Indításra vár állapotú üzenet tömörítése és 
titkosítása történik miközben a banki kapcsolat felépítése, 
folyamatban van. 

➢ Bankban van: az üzenet átkerült a banki 
feldolgozórendszerbe. 

➢ Jött: a banki feldolgozás eredménye, válasz megérkezett. Jött 
állapotban találhatóak a Bankból érkező egyéb tájékoztató 
jellegű üzenetek is (faliújság). 

A postaládában az üzenetek elején található ikonok is az üzenetek 
állapotát mutatják. 
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4 FILE MENÜ 
 

4.1 Jelszócsere 

A program elindításakor az első bejelentkezés alkalmával írja be az 
adminisztrátor által generált felhasználó nevet és az első alkalommal 
a Bank által kapott jelszavát. 
Az Ön biztonsága érdekében, ezt azonnal meg kell változtatni, hogy senki 
más ne tudjon az Ön nevében belépni a rendszerbe. 

A File / Jelszócsere menüpont elindításakor tudja a műveletet 
elvégezni: 

A jelszót 90 naponként kell megváltoztatni, amelyre a program 
kötelezi Önt. 

A jelszó változtatás szabályai: 
➢ min. 6 - max. 14 hosszú alfanumerikus karakter 
➢ ne használjon ékezetes betűt, különleges karaktert 
➢ az új jelszónál használható kis- és nagybetű is, de erre a 

program érzékeny, tehát ahogyan a csere alkalmával 
megadásra került, úgy kell a következő esetekben is beírni 
a jelszót. 
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! A jelszó cseréje 90 naponként kötelező. 

 

4.2 Átjelentkezés 

Funkció célja: Egyazon gép használata esetén, ha a Business 
Terminál rendszerbe a rendszer használata közben egy másik 
felhasználó szeretne belépni, akkor kattintson a File menü 
átjelentkezés funkcióra. Ilyenkor a rendszerbe bejelentkezett 
felhasználót kilépteti, és a bejelentkezés képernyőt felkínálja, egy 
másik felhasználó bejelentkezéséhez. 

➢  File / Átjelentkezés funkció Indítása hatására megjelenik a 
bejelentkezés ablak, amelyben felhasználót és jelszót kell 
megadnia, majd OK gombra kattintani. Ha nem akar 
átjelentkezni, a Mégsem gomb lenyomása után a rendszer 
lezár, vagyis bármely más felhasználónak a program újbóli 
elindításával kell ismét belépnie. 

 

4.3 Felhasználó karbantartás 

Funkció célja: annak biztosítása, hogy az Adminisztrátor felhasználó 
által rögzített új felhasználók, kizárólag a banki rendelkező 
jóváhagyásával kerüljenek aktiválásra. 

Új Felhasználókat az Adminisztrátor vehet fel a programba és  adhat 
különböző jogosultságokat. Az Adminisztrátor által rögzített 
Felhasználókat a Felhasználói jogosultsághoz tartozó 
számlaszámok banki Rendelkezője/Rendelkezői által jóváhagyni 
szükséges, azaz, a BT rendelkező jóváhagyásával (aláírásával) kell 
a Bankba küldeni. Sikeres jóváhagyás után a Bank visszaigazolja az 
új Felhasználó regisztrációját, annak/jogosultságait, és egyúttal 
megküldi az első bejelentkezési jelszavát, amelyet a felhasználónak 
az első alkalommal azonnal meg kell változtatnia. 

A letiltott vagy elfelejtett felhasználói jelszó megújítását is a 
Felhasználó Karbantartás funkcióból kell kezdeményezni. 

A felhasználó karbantartás funkció használatára csak Adminisztrátor 
felhasználók jogosultak. 

Az Adminisztrátornak lehetősége van: 

➢ Új felhasználó felvétele 
➢ Felhasználó törlése 
➢ Felhasználó jogosultságainak beállítása, módosítása 
➢ Jelszóigénylésre 
➢ Adattárolási paraméterek beállítására a postaládában 

A funkcióból a gombra kattintva léphet ki. 
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Új felhasználó felvétele 
 

Írja be az új felhasználó nevét és kattintson a gombra. 

Az új felhasználó jelszava azonnal az Ön postaládájába kerül. 

Az újonnan felvett felhasználó még nem rendelkezik 
jogosultságokkal, ezért most ezt meg kell adni. 

Jogosultságok beállítása 

Általános jogosultságok: 

➢ Adminisztrátor 
➢ Küldő (Banki kapcsolatra képes) 
➢ Rögzítő 
➢ Kötegelő 
➢ Importáló 
➢ Csoportos tételek megjelenítése az Aláíró mappában 

Jogosultságok értelmezése: 

➢ Adminisztrátor: BT Adminisztrátori jogokkal rendelkezik. 
Kizárólag ezzel a jogosultsággal rendelkező felhasználók érhetik el a 
File menüben a Felhasználó karbantartás, Biztonsági másolat, 
Kommunikáció beállítása, Programfrissítés, és Rendszer 
karbantartás funkciókat, valamint a Névjegy funkcióban a 
regisztrációt. 

➢ Küldő: kommunikációt indíthat a Bank felé, az-az, információkat 
kérhet le és ha legalább kötegelő jogosultsággal rendelkezik, akkor 
megbízásokat is küldhet. 

➢ Rögzítő: megbízásokat rögzíthet az átutalás/megbízás 
menükben, ezekben módosíthat, törölhet, ill. nyomtathat. A többi 
funkcióhoz nincs jogosultsága. 

➢ Kötegelő: a rögzített tételeket kötegbe helyezheti, minden, 
rögzítő joggal rendelkező operátor megbízási tételeiből válogathat, 
de csak azokban végezhet módosítást vagy törlést, amelyeket ő 
rögzített (ha rögzítő joggal is rendelkezik). A kötegeket az Aláíró 
mappába küldheti. Amennyiben küldő joggal is rendelkezik, képes 
Bankba juttatni a kötegelt, aláírt megbízásait. 

➢ Importáló: ebben az esetben csak importálási tevékenységet 
végezhet (megbízások feltöltése a BT-be más rendszerekből). 
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➢ Csop. tételek megjelenítése az aláíró mappában: ezzel a 
jogosultsággal a MUN jogcímmel rendelkező csoportos munkabér 
átutalások részleteit (az összegeket is) tekintheti meg az aláíró 
mappában. 

Ha Ön az alábbi tevékenységek, elvégzésére szeretne felhasználót 
definiálni, akkor a számlafüggő jogosultságok mellett be kell állítani 
a Küldő, Rögzítő, Kötegelő, és Importáló jogokat. 

Az általános jogosultságok számlaszámtól függetlenek, 
változtatásukhoz nincs szükség aláírásra. 

Adminisztrátor a saját adminisztrátori jogosultságát nem veheti el. 

A változtatások mentéséhez nyomja meg a  gombot. 

Számlafüggő jogosultságok: 

➢ Lekérdezési funkciók (Lekérdező) 
➢ Megbízási funkciók (Megbízó) 
➢ Aláíró mappa használat (Aláíró mappa) 

Jogosultságok értelmezése: 

➢ Lekérdezési funkciók: a kiválasztott felhasználó hozzáférhet a 
kijelölt számla számlainformációihoz a lekérdezés jellegű 
funkciókban. 

➢ Megbízási funkciók: a kiválasztott felhasználó megbízásokat 
készíthet elő a kijelölt számlához a megbízás jellegű funkciókban. 

➢ Aláíró mappa használat: a kiválasztott felhasználó a kijelölt 
számlára vonatkozó megbízásokat aláírásra készítheti elő az aláíró 
mappában. 

A felhasználó számlafüggő jogosultságai minden számlához külön- 
külön beállíthatók. 

A beállításhoz válassza ki a felhasználót, kattintson a táblázatban a 
megfelelő számlára, majd jelölje be a megfelelő jogosultságokat. 

A kiválasztott állapotot a pipa jelzi, mint a példában az aláíró 
mappa használat igénylésekor: 

A változtatások mentéséhez nyomja meg a „Tárol”gombot. 

A számlafüggő jogosultságok beállítása, módosítása, 
megszüntetése aláírás köteles. 

A beállítások elvégzése után nyomja meg az gombot. 
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A beállítások csak a sikeres aláírást és banki visszajelzést követően 
lépnek érvényre. A válasz a kérvényező adminisztrátor 
postaládájába érkezik. 

 

A táblázat „Állapot” oszlopában láthatja, hol tart a jogosultságok 
beállítása. 

➢ Beállított: A kiválasztott felhasználónak erre a számlaszámra 
ezek az érvényes, beállított jogosultságai. 

 

➢ Új igény: A gomb megnyomásával tárolta a változtatni kívánt 
jogosultságokat. A változások a táblázatban piros színnel vannak 
jelölve. A funkció bezárásakor ezeket a beállításokat visszavonhatja, 
vagy felfüggesztheti (Elveti a számlafüggő jogosultságok 
beállításait?). Ebben az állapotban, még a korábbi beállítások 
érvényesek. 

 

➢ Aláírásra vár: Az gomb megnyomásával a beállítási kérelem az 
aláíró mappába került. A változások a táblázatban piros színnel 
vannak jelölve. Azok a sorok, amelyekben változás történt, dőlt 
betűsek. A változtatásokat az Aláíró mappában lehet visszavonni. 
Ebben az állapotban, még a korábbi beállítások érvényes. 

 

➢ Postaládában: A beállítási kérelem a postaládában indításra 
vár. A változások a táblázatban piros színnel vannak jelölve. Azok a 
sorok, amelyekben változás történt, dőlt betűsek. A változtatásokat a 
Postaládában a Visszavesz, majd az Aláíró mappában a Visszavon 
gombok megnyomásával lehet visszavonni. Ebben az állapotban, 
még a korábbi beállítások érvényesek. 

 

➢ Elment: A banki kommunikáció folyamatban van (ha a kérelem 
ebben a fázisban megáll, és későbbi kommunikációval sem jutnak 
érvényre a beállítások, akkor kezdeményezzen 
Rendszerkarbantartást!) A változások a táblázatban piros színnel 
vannak jelölve. Azok a sorok, amelyekben változás történt, dőlt 
betűsek. Ebben az állapotban, még a korábbi beállítások 
érvényesek. 

 

➢ Folyamatban: A banki kommunikáció befejeződött, és a 
postaládába megérkezett a visszaigazolás a beállításokról. Az új 
beállítások ettől kezdve érvényesek, de az Állapot oszlopban a 
Beállított státusz csak a Felhasználó karbantartás funkció következő 
indításakor jelenik meg. 
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➢ Amennyiben terminálján engedélyezve van a távoli aláírás, a 
kommunikációt követően egy visszajelzést kap, hogy a Bank 
esetleges további aláírásokra vár. Ha a hiányzó távoli aláírás(ok) 
megérkeztek a Bankba, vagy nincs szükség több aláírásra, a 
következő banki kapcsolatnál érkezik meg a visszaigazolás a 
beállításokról. Az új beállítások ettől kezdve érvényesek, de az 
Állapot oszlopban a Beállított státusz csak a Felhasználó 
karbantartás funkció következő indításakor jelenik meg. 

 

➢ Beállított: A beállított, módosított jogosultságok érvényesek. 

 

Amennyiben Ön nem rendelkezik aláíró mappával, ahol a kéréseket 
a BT rendelkezője aláírhatja, akkor a beállítások elvégzése után a 

    gombra kattintva tudja kinyomtatni számlafüggő 
jogosultság beállítási kérelmét. Ezt a Bankban bejelentett módon 
aláírva el kell juttatni a megadott fax számra vagy e-mail címre. A 
kérelem teljesítéséről a Bank tájékoztatja. 

 

Felhasználó törlése 

Kattintson a törölni kívánt felhasználó nevére, majd nyomja meg a 

 gombot. 

Törölni csak olyan felhasználót lehet, amely jogosultságai elvételre 
kerültek. 

Ezért először a törölni kívánt felhasználó összes számlafüggő és 
általános jogosultságát meg kell szüntetni, melynek érdekében a fent 
leírtak szerint kell eljárni. 

 

Jelszóigénylés 

Elfelejtett jelszó esetén új jelszót igényelhet, de a kérést csak 
adminisztrátor jogosultsággal rendelkező felhasználó indíthatja. 

Válassza ki a felhasználót, akinek a jelszavát cserélni kívánja és 

nyomja meg a  gombot. 

A jelszóigénylés aláírás köteles, ezért válassza ki azt a 

számlaszámot, amelynek aláírói hitelesítik a jelszóigénylés kérelmét 

és nyomja meg az gombot. 

Az aláírást és banki kommunikációt követően az új jelszó 
megérkezik az igénylő adminisztrátor postaládájába. 



34 

 

 

Amennyiben Ön nem rendelkezik aláíró mappával, ahol a 

kéréseket a BT rendelkezője aláírhatja, akkor a 

gombra kattintva tudja kinyomtatni jelszóigénylési kérelmét. Ezt 

a Bankban bejelentett módon aláírva el kell juttatni a megadott 

fax számra vagy e-mail címre. 

A kérelem teljesítéséről a Bank tájékoztatja. 

 

FONTOS! Amennyiben az adminisztrátor szeretne jelszó cserét, 
és a programban nincs több adminisztrátor jogosultsággal 
rendelkező felhasználó, akkor azt csak a programon kívül 
kezdeményezhető. A Bankban bejelentett aláírással ellátva kell 
Bankba küldeni a „Felhasználó engedélyezés kérelem c. 
dokumentumot, melyet megtalál a telepített Business Terminál 
rendszer dokumentum könyvtárában, valamint letöltheti 
honlapunkról www.cib.hu e-mail címen. A dokumentum alapján a 
Bank értesíti Önt a teljesítésről és a további teendőkről. 

 

4.4 Biztonsági másolat 

Funkció célja: Ezzel a menüponttal Ön egy későbbi adatvesztés 
megelőzése céljából másolatot készíthet a rendszer programjairól, 
adatbázisairól, illetve egy előzőleg elmentett program- és 
adatállomány visszatölthető. 

➢ A „Biztonsági másolat” választókapcsolónál jelölje ki, hogy 
másolatot készíteni, vagy korábban elmentett adatokat 
visszatölteni kíván. 

➢ A „Másolat típusa” választókapcsolón jelölje ki, hogy 
programokat vagy adatokat kíván elmenteni vagy visszatölteni. 

➢  A "Biztonsági mentés helye" ablakban jelölje ki azt a 
meghajtót, amelyre a másolatot kéri, vagy ahonnan az elmentett 
másolatot visszatölteni kívánja. 

http://www.cib.hu/


35 

 

. 

 

➢  Az gombra kattintva indul a mentés/visszatöltés. A 
státuszablakban visszajelzést kap a mentés/visszatöltés 
menetéről. 

 

4.5 Kommunikáció beállítása 

Funkció célja: A menüpont segítségével kiválaszthatja a 
WINDOWS telefonos kapcsolat menüpontjában beállított 
kommunikációt. 

➢ Az első bejelentkezés alkalmával be kell írnia a tartózkodási 
hely mezőbe, hogy Ön honnan használja a terminált. 

➢ A kommunikáció létrejöttéhez be kell állítani a központok 
hívási sorrendjét. A hívható központok között a telefonos 
hálózati beállítások segítségével megadott kapcsolatokat látja. 
Közöttük megjelenik a telepítési utasítás alapján létrehozott 
kapcsolatokat is. 

➢ Önnek az Interneten keresztüli kommunikáció beállításához az 
alábbiakat kell tenni: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a jobb oldali egérgomb lenyomása után, ezt kell bepipálni. 

 

Figyelem! Az IP kommunikáció banki oldalon automatikusan 
beállításra kerül! 

Válassza ki a kívánt kapcsolatot a hívható központok közül, a 

gombbal tegye át a hívási sorrend ablakba, majd a 

gombbal mentse el a beállításait. 
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A kapcsolat Indítását a kommunikációs program mindig az adott 
tartózkodási hely hívási sorrendlistájában a legelöl álló központtal 
kezdi. Vonalhiba esetén a listában következő központot hívja. 

Figyelem! Ha Ön áttelepíti, vagy újra installálja a programot, 
akkor az első kommunikáció a Bank elutasítja a Terminál 
használatát a jogosultság ellenőrzése során. Ez az Ön biztonsága 
érdekében történik. Ilyenkor használja a Névjegy funkció gép 
regisztrációját. (lsd. 11.5. Névjegy funkció) 

 

4.6 Programfrissítés 

Funkció célja: A rendszer biztosítja, hogy az Ön számítógépére - ha 
másképpen nem rendelkezik -, külön kérés nélkül automatikusan 
eljussanak a Business Terminál programrészeinek új verziói. A 
rendszer azt is érzékeli, ha egy programrész törlésre került, illetve 
mérete és/vagy keletkezési dátuma megváltozott. Az érintett 
programrészletet a rendszer a következő kapcsolatfelvételkor 
automatikusan pótolja, vagy lecseréli. 

Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy Ön az egyes funkciók javítási/új 
részek letöltési módszerét beállíthassa. Alapértelmezésként minden 
funkció javítási módja az un. Csöpögtető mód, amely azt jelenti, hogy 
a programok kisebb (a kapcsolati időt csak kissé növelő) adagokban 
töltődnek le az Ön gépére. 

Időnként szükség lehet az összes változás minél gyorsabb 
átvezetésére, vagy ha más okból ez nem megfelelő, választhatja a 
Rázúduló módot. Ekkor a rendszer a kommunikációs vonal teljes 
sávszélességét felhasználja a letöltésre. Mihelyt az automatikus 
javítás/frissítés megtörtént, felszabadul a hálózati erőforrás. 

Ön letilthatja az automatikus programfrissítést, de ez azzal a 
veszéllyel jár, hogy a program működését befolyásoló javítások sem 
jutnak el Önhöz. Az adatátvitel alkalmi leromlása esetén a válaszok 
vételét segítheti ez az üzemmód. 

➢ Jelölje ki a funkciók listán a beállítani kívánt funkciókat. 

➢ Válassza ki a javítási módszert a kiválasztott funkcióhoz. 
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➢  Módosításainak   érvényesítéséhez    kattintson    az 

gombra. Ha a beállításokat mégsem szeretné 

érvényesíteni, akkor kattintson a  gombra. 

4.7 Rendszerkarbantartás 

Funkció célja: Előfordulhat, hogy valamilyen hiba miatt az Ön 
megbízásai, lekérdezései nem jutnak el a Bankba. (Az "Indítva" sorok 
nem váltanak "Bankban van"-ra, ill. “Jött” -re.) Ekkor a program a 
hívási sorrendben megadott „központokat” végig próbálja. 
Amennyiben megválaszolatlan kérés marad, akkor a rendszer 
várakozik a válaszra, és csak 3 perc vonali csönd után bontja a 
kapcsolatot. 

Ennek az állapotnak a megszüntetésére és az adatállományok 
átvizsgálására való a Rendszerkarbantartás parancs. 

A rendszerkarbantartás, a postaládában levő "Indítva" sorokból 
visszaállítja az eredeti “Indításra vár” állapotú tételeket, amelyek így 
már módosíthatók, törölhetők, vagy a hiba megszüntetése után újra 
küldhetők lesznek. 

 
 
 

 
 
 

! 

Ha "Bankban van" állapotú utalásra készít 

rendszerkarbantartást, Önnél látszólag "törlődik" az 

utalás, de az már fizikailag a Bankban van, tehát nem 

szabad megismételni! A következő kapcsolatnál 

visszaigazolást kap a tételről, amelyből meggyőződhet az 

utalás megtörténtéről. 

 

 

Az átutalási megbízások egy részénél a Bank által visszaigazolt 
megbízásokat a megadott ideig archiválja a program. Az olyan 
funkcióknál, amelyekben lehetőség van ilyen archiválásra, a 
rendszerkarbantartás megkérdezi, hogy archiválja-e az elküldött 
tételeket függetlenül attól, hogy nem érkezett még meg a banki 
visszaigazolás. Ha igent választunk, akkor a tételek archiválódnak, 
de azzal a megjegyzéssel, hogy a karbantartás parancs hatására 
kerültek oda. 

Ezeken kívül a rendszerkarbantartás ellenőrzi az adatbázisokat, a 
javítható hibákat orvosolja, és tömöríti a táblákat. 
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4.8 Adatbázis váltás 

Ezt a funkciót akkor ajánljuk, ha Ön adatbázis kezelt szeretne 
használni a tárolt adatok kezelésére. Részletes leírása és beállítása 
a 13. Fejezet, Microsoft SQL adatbázis kezelő beállítás leírásban 
található. 
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5 LEKÉRDEZÉS MENÜ 
 

5.1 Lekérdezés főmenü felépítése 
 

Ha Önnek számláival, banki ügyleteivel kapcsolatban információra 
van szüksége, akkor a megfelelő információ megszerzéséhez 
„lekérdezést” kell előkészítenie. A lekérdezések elküldése után a 
Bank elküldi Önnek a kért információt. 

 
Felhívjuk figyelmét, hogy számla áthelyezés estén az eredetileg 
megnyitott számlájának száma megváltozhat, így a váltást követően 
a régebbi számlaszámra letöltött adatok elveszhetnek! Ez akkor is 
bekövetkezhet, ha a CIB-es számlaszáma megváltozik, de a GIRO 
formátumú számlaszáma változatlan marad! 

 
Ennek megelőzése, illetve az adatok megőrzése érdekében ajánljuk 
egyrészt a folyamatos, napi adat-ill. kivonat letöltést, és azok 
meglétének ellenőrzését, Másrészt tanácsoljuk a rendszeres az 
adatmentés elvégzését, legkésőbb a számlaváltás aktiválása előtt. A 
megváltozott, új számlaszám a banki kommunikációval megérkezik 
és ezzel az eredeti számlaszámot felülírja, ezért a régebbi 
számlaszámhoz letöltött adatok már nem lesznek elérhetők. 

 

Az adatmentés folyamata 4.4 fejezetben olvasható. 

 
Ön a lekérdezés főmenüben az alábbi lekérdezéseket készítheti elő: 

 

5.2 „Kedvenc lekérdezéseim” funkció használata 

Ön a lekérdezésekből különféle csoportokat alakíthat ki. Ezek 
lesznek az Ön „Kedvenc lekérdezései”, amelyeket rendszeresen 
Indíthat a Bankba. 

 

A „kedvenc lekérdezéseim”, a lekérdezések / kedvenc 

lekérdezéseim menüpontból, vagy a kihelyezett  ikonra történő 
kattintással nyithatók meg. 

A funkcióval Önnek lehetősége van új lekérdezési csoportok 

létrehozására, régiek módosítására vagy törlésére, illetve az 

előkészített lekérdezési csoportok Bankba való Indításának 

előkészítésére. 

A kedvenc lekérdezések funkció megnyitása után, megjelenik egy 
kis ablak, amelynek felső részében a kiválasztható lekérdezési 
típusok, az alsó részében pedig a már előkészített lekérdezési 
csoportok találhatók. 
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Kedvenc lekérdezések előkészítése 

➢  Kattintson a lekérdezések menüpontban a kedvenc 

lekérdezéseim menüpontra, vagy, a kihelyezett,  ikonra. 

➢  A megjelenő ablak felső részében választhatja ki azokat a 
lekérdezési típusokat, amelyeket egy időben kíván a Bankba 
Indítani. Ha Ön kijelöli a lekérdezés típusát, megjelenik a 
„részletek” ablak. Itt Ön saját számlái közül kiválaszthatja 
azokat, amelyekre lekérdezést kíván Indítani. 

Ha a részletek ablakban több számlát kíván kiválasztani, azt 
a SHIFT billentyű folyamatos lenyomásával és a kívánt 
számlák kijelölésével teheti meg. 

➢  A kedvenc lekérdezéseim ablak alsó részében, Ön a már 
kiválasztott lekérdezési típusokat csoportba foglalhatja. Írjon 
be egy tetszőleges nevet a „csoportok” mezőbe (pl.: napi 
lekérdezések) és kattintson a ment gombra. 

➢  Ha ugyanebbe a csoportba a következő lekérdezést is be 
akarja fűzni, Önnek nem kell mást tennie, mint az új 
lekérdezési típusok hozzáadása után ismét a Ment gombra 
kattintania. 

 

➢  A kedvenc lekérdezés-csomag összeállítása esetén a MA, 
TEGNAP és a HÓNAP ELSŐ NAPJA, ELŐZŐ HÓNAP 
UTOLSÓ NAPJA, ELŐZŐ HÓNAP ELSŐ NAPJA lehetőségek 
közül választhat a konkrét időpontok kijelölése helyett. 

Kedvenc lekérdezések törlése 

➢  Amennyiben nincs szükség egy, már elkészített csoportra, 
akkor a „csoportok” legördülő menüből történő kiválasztása 
után Ön azt a Töröl gombbal megszüntetheti. Ha a csoportból 
csak az egyik lekérdezést kívánja törölni, a lekérdezés neve 
melletti pipára és a Ment gombra történő kattintással 
megteheti. 

Kedvenc lekérdezések indítása 

 

 
 

! 

A legközelebbi lekérdezéskor, Önnek csak a csoport nevét kell 

kiválasztani. Ez után az OK gombra való kattintás után a 

csoportba tartozó lekérdezés-tételek a postaládába kerülnek, 

ahonnan azok a Bankba Indíthatók. 

Elfogadás (OK gomb) után minden tétel a postaládába kerül, és 
“INDÍTÁSRA VÁR” állapotban addig ott tartózkodik, míg Ön azokat a 
Bankba nem küldi, az Indít gombbal (státusz sor). 

Amennyiben az ablak alján az INDÍT gomb nem látható, az ablak 
megfelelő irányú mozgatásával, ill. méretezésével jeleníthető meg. 
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Ha több ablakot nyitott egyszerre, a közöttük való eligazodáshoz 
célszerű az ablakok átrendezése. 

 

5.3 A számlainformációs modul menüi 

 

Számlainformációk (ikon  ): A számlainformációs modul egy 
egységes keretben valósítja meg a számlákkal kapcsolatos 
leggyakoribb lekérdezéseket, úgymint: egyenleg, forgalom, kivonat 
stb. A beállított frissítési paramétereknek megfelelően a felhasználó 
saját számítógépén tárolt adatállományokba tölti le a 
Bankszámlákkal kapcsolatos információkat. Az így szinkronizált, 
lokális adatbázisban dolgozhat (kereshet, szűrhet, leválogathat, 
nyomtathat stb.) Az összetett funkció több almodulból áll. Az 
almodulok a számlainformációs ablak-ban a megfelelő „fülre” 
kattintva érhetők el. Részletes leírást az 5.3.pontban olvashat. 

 

➢ Mai Nap 

➢ Számlatörténet 

➢ Számlakivonat 

➢ Likviditástervezés - Házibank szolgáltatásban nem elérhető! 

➢ Cash Pool (opcionális, leírása szerződés alapján) - Házibank 
szolgáltatásban nem elérhető! 

➢ Multidevizás Cash Pool (opcionális, leírása szerződés 
alapján) Házibank szolgáltatásban nem elérhető! 

➢ POS/eCommerce analitika (opcionális, beállítása POS/ePOS 
szolgáltatáshoz kötött) - Házibank szolgáltatásban nem 
elérhető! 

 

Postaláda: Az adatok letöltését a rendszer automatikusan végzi, 
ezért a Postaládában a rendszerbe történő belépéskor már 
megtalálható a „Számla információk” lekérdezés „Indításra vár” 
állapotban. Ez az üzenet gondoskodik a lokális adatbázis 
frissítéséről minden engedélyezett számlára vonatkozóan, annak 
figyelembevételével, hogy melyik számláról, mely napra van már 
adat a számítógép merevlemezén. A lekérdezés átmenetileg 
felfüggeszthető - mint minden más lekérdezés -, de nem törölhető! 
A frissítés részletes paraméterei az „Indít” gomb megnyomása 
pillanatában értékelődnek ki, vagyis a rendszer ekkor vizsgálja 
meg a lokális adatállományokat, a hiányzó időintervallumokat 
keresve. Ennek a logikának rendkívül látványos megjelenítését 
kapjuk, ha például a „Számlatörténet” - ben a Tól-/Ig- időpontok 
melletti „közlekedési lámpára” kattintunk. (A leírását lásd később.) 

Az egyes részfunkciókban az „Időszak” megjelölés mellett 
található egy „Frissít” gomb, amivel alkalmanként felülbírálható, 
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az automatikus adatszinkronizáció, de ebben az esetben csak a 
kiválasztott számla adatait tölti le a Bank háttér-rendszereiből. 

 

Általános lehetőségek, eszközök, nyomógombok: 

Figyelem! A leírás a teljesség igénye nélkül készült! 

Keresés, Szűrés, Összetett szűrés (kivéve a Mai Nap menüben) 

Általános eszközcsomag a táblázatosan megadott adatoszlopok 
egyes adatai alapján történő sorba rendezésre, az, ezen belüli 
konkrét elem keresésére és/vagy kiválasztására, illetve az 
adattartalom alapján történő szűrésre. A táblázat oszlopainak 
meg-nevezésére egyszeri (keresés a sorba rendezett adatokból), 
vagy dupla (gyors szűrési feltétel beállítás) egérkattintással érhető 
el. Bonyolultabb szűrőfeltételt lehet interaktív felületen 
összeállítani az „Összetett szűrés” keretén belül „Beállít” 
nyomógombbal elérhető párbeszédablakban, melyet az Ön által 
megadott elnevezésekkel menthet el. 

Keresés: Az oszlopok elnevezésére egyet kattintva válik aktívvá, 
erre az oszloptartalomra rendezi a táblázat adatait. A mező értékre 
lehet keresni a „Gyors-keresés” mezőbe való beírással. 

Az oszlopnevet ugyanazzal a színnel jelöli, mint a keresés menü 
kerete. A keresőfel-tételnek megfelelő adatsort a táblázat bal 
szélén a fekete nyíl és a bold betűtípus jelzi. 

Szűrés: Az oszlopok elnevezésére kettőt kattintva válik aktívvá, 
ugyanazzal a színnel jelölve, mint a keresés menü kerete. 
„Gyors-keresés” mezőbe beírt tartalomra szűri az oszlop értékeit. 

A táblázat adataiból csak a szűrésnek megfelelő adatok jelennek 
meg. 

 

Figyelem! 

Mivel a táblázat adataiból csak a szűrésnek megfelelő adatok 
jelennek meg, ezért ez a keresési mód gyorsabb! Ezért, ha 
biztosan tudjuk, hogy csak bizonyos adatra van szükségünk ezt 
érdemes használni! 

 

Összetett szűrés: Abban az esetben ajánlott a használata, 
amennyiben egyszerre több feltételnek megfelelően szeretnénk 
válogatni az adatok között. 

A „Beállít” gombbal indítható párbeszédablakon állíthatóak, 
módosíthatóak a szűrő-feltételek, a „Szűrő” elnevezés melletti 
„Ment”, illetve „Töröl” gombokkal a szűrés elnevezése menthető, 
illetve törölhető. 

Az elnevezés mentésével csak egyszer szükséges a 
rendszeresen lekérdezni kívánt adathalmazt beállítani, hiszen így 
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később (a mentett elnevezést kiválasztva) újból előhívható. 
Amennyiben az alap adathalmazt akarjuk visszahozni, akkor a 
„Nincs” elnevezésű szűrésre kattintva tehetjük meg. 

Összegező mezők 

A táblázat alatt csak akkor számítódnak ki, ha az összegző mező 
sorára kattintunk! 

Táblázatok kezelése 

Táblázat sorai: Egyenként kijelölhetőek, a kijelölés vastagított. A 
táblázat alján és jobb oldalán gördítő sáv található. 

Táblázat oszlopai: Az oszlopokban megjelenített adatok, az oszlop 
tetejére való kattintással növekvő, illetve csökkenő sorrendbe 
állíthatóak. 

Az oszlopszélesség állítható. 

Táblázat elemei: A táblázat bármely elemére kattintva a CTRL+C 
gombbal a mező másolható, illetve a CTRL+V gombbal 
beilleszthető. Ez lehetőséget ad arra, hogy a kereső/szűrőbe 
azonnal a pontos adatot másoljuk (Elkerülve ezzel az adatok 
esetleges téves beírását.) 

Jobb egérgombbal a táblázat bármely cellájára kattintva az alábbi 
lehetőségek választhatók: 

Oszlopszűrés: A szűréssel a táblázatban megjelenő adatok 
mennyisége tetszés szerint szabályozható, vagyis minden oszlop 
elrejthető, vagy előhívható. 

Oszlopsorrend mentés/visszatöltés: Az opciót kiválasztva egy 
külön ablak jelenik meg, amelyben a pillanatnyi beállításhoz 
megadható név a beállítás neve, az egyéni beállításokon túl 
alapértelmezésben megtalálható a Bank által ajánlott beállítás (pl.: 
egyszerűsített, bővített, kártya) 

Nyomógombok: 

„Kiválaszt” (az elmentett beállítások hívhatók elő) 

„Ment” 

„Töröl” 

„Alap” (az alaphelyzet állítható vissza, amely az összes 
lehetséges adatot tartalmazza), „Bezár” 

Alaphelyzet: Az alaphelyzet állítható vissza, amely a táblázatban 
lévő összes lehetséges adatot tartalmazza. 

 

Kivonat: Ez az opció csak a „Számlatörténet” -nél jön fel, 
kiválasztásával átléphetünk a „Számlakivonat” menüre, ott is arra 
a sorra (bold-olt mező), amely a számlatörténet kiválasztott 
sorához tartozik. 
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Fontos! 

A „Nyomtat” gomb minden esetben a szűrt és átrendezett adatokat 
nyomtatja ki! 

 

Lekérdezések beállítási lehetőségei 

Utolsó lekérdezés időpontja: Megmutatja, hogy a rendszerben 
mikor volt a legutolsó adatcsere a PC és a Bank központi 
számítógépe között, így egyben az adatok frissességét is jelöli. 

Időszak (-tól -ig): A felhasználó által szabadon beállítható időablak 
kezdő- és végdátuma. E két időpont közötti adatok (tételek, kivonat 
stb.) jelennek meg a táblázatban. Amennyiben a dátummezők 
melletti közlekedési lámpa zöld, ez azt jelenti, hogy a kiválasztott 
időszakra vonatkozó adatokat a rendszer már hiánytalanul 
letöltötte. Amennyiben a lámpa piros, az adatsor nem hiánytalan 
az időszakra vonatkozóan, vagy még módosulhat. (aznap!) A 
program első indítása alkalmával az időszak beállítás a frissítés 
paramétereitől függ, ezután a legutoljára beállított értékeket őrzi 
meg. 

Automatikusan az, az időszak kerül beállításra, melyben a lezárt 
napok (az a nap, amelyre készült már kivonat) folyamatosan 
lekérdezésre kerültek. Ezt zöld gomb jelzi. Ha a lekérdezések nem 
voltak folytonosak a választott időszakban, a gomb pirosat jelez. 
Ez esetben a paraméterezés átállításával a hiányzó adatok 
letölthetők. 

Fontos: Mindig az aktuális fél évre visszamenőleges adatok 
kérdezhetők le! 

Tipp! Bár a program nem teszi lehetetlenné piros lámpa estén a 
további tevékenységet, de ebben az esetben a hiányos adatokból 
kiindulva hibás következtetést vonhatunk le. Ezért érdemes az 
időszak szűkítésével zöld jelzésre törekedni! A lámpára való 
kattintással megjelenő naptár szemléletesen mutatja az egyes 
napok adatainak státuszát: /Letöltött/ Az időszakkorlátok ebben a 
naptárban való egérkattintással is beállíthatóak. 

 

Kivonat esetén az „-ig” dátum (alapbeállításban) a tegnapi nap, 
mivel arra a napra van biztosan „lezárt banki nap” adat. Ennél 
későbbi dátumot nem is lehet beállítani! 

Fontos: Maximálisan csak 1 hónap kérdezhető le visszamenőleg! 

Időszak beállítása: Megegyezik az általános leírásban található 
beállításokkal, azzal a plusz funkcióval, hogy a közlekedési 
lámpára, majd az egyes cellákra kattintva is kiválasztható a 
megjelölt dátum. 
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A szokásos dátummódosítás négy lehetséges módja: 

- a dátum év/hó/nap mezőinek felülírása; 

- a három dátummező között a jobbra/balra nyilakkal a kívánt 
elemre állva a le/fel nyilakkal lehet az év/hó/nap értékeket eggyel 
növelni, vagy csökkenteni; 

- a mező melletti háromszögre kattintva előhívható naptárban 
navigálva kattintson a kiválasztott dátumra; 

- a lenyitható választó ablakban megjelennek a gyorsgombok. Pl.: 
Ma/Tegnap/Elmúlt hónap utolsó napja/ stb. 

Paraméterezés beállítás / kommunikációs Naptár 

Az időszak melletti, folyamatosságot jelző közlekedési lámpára 
kattintva, megjelenik egy naptár, melyben különböző színekkel 
jelölve látható, hogy a kiválasztott számlára vonatkozóan mely 
napokra van adat letöltve. 

Ez a naptár a paraméterek beállításnál is megjelenik, ott viszont 
az alaplogikát, az általánosan beállított paramétereket láthatóvá 
téve, a paraméter változtatások eredményét és ezzel a letöltött 
adatok státuszát mutatja. 

Frissít gomb: A kiválasztott számla adatainak frissítésére 
(„Történet” és „Kivonat” mindig együtt frissül!), a lekérdezés 
„Postalábába” tételére szolgál. Amennyiben a kijelölt időszak 
tartalmaz még le nem kérdezett adatot a számlára vonatkozóan 
– vagyis a jelzőlámpa piros –, a kívánt időszakban még le nem 
töltött összes hiányzó adatot letölti. 

Figyelem!! Ez túl nagy időablak és hiányos helyi adatbázis esetén 
igen nagy adat-forgalmat generálhat, ezért kérjük, óvatosan 
kezelje! 

Frissítést kérhet olyan időszakra is, amelyet a rendszer már 
rendelkezésére állónak érzékel, (a jelzőlámpa zöld) de ettől 
függetlenül újra letöltheti (visszadátumozott tételek könyvelése, 
Technikai bizonytalanság, adatbázis hiba stb.). Erre utal a frissítés 
nyomógomb megnyomása után megjelenő párbeszéd ablak. 

A lekérdezés beállításának megtörténtét és a „Postaládába” 
helyezést üzenet jelzi. 

 

Tipp! Akkor érdemes használni, ha azonnal szükség van a 
kiválasztott időszak adataira, s nem kívánja megvárni az 
alaplogika alapján végezhető összes számlára vonatkozó 
„Számlainformációk” frissítését. 

Mivel ez egy számlára vonatkozó lekérdezés, itt lehetséges 
nagyobb mennyiségű adat lekérésére anélkül, hogy lelassítaná a 
program működését. Hátrány viszont, hogy a különböző 
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számlákról rendelkezésre álló adatok nem lesznek egymással 
szinkronban. 

 

Paraméterezés fül 

A paraméterezés arra szolgál, hogy amennyiben volt(ak) olyan 
időszak(ok), melyben a lekérdezés nem volt folytonos, ez(ek) az 
adatok visszatöltésével utólagosan megkereshető(ek) legyen. 

Meghatározható az új kommunikációval alapból lejövő időszak, 
illetve a további kommunikációkkal letölteni kívánt időszak is. 

Az alábbi fogalmakhoz minden esetben – az egeret a nyilak fölé 
húzva – megjelennek a magyarázó szövegek, segítve a 
beállítások elvégzését. (Ez vonatkozik a „Terminál” felületre is.) 

Tárolt napok száma: Az, az adatmennyiség, amely az 
ügyféladatbázisban maximálisan tárolásra kerül. Az itt beállítottnál 
régebbi adatok újraindításkor automatikusan törlődnek. 

Letöltendő napok száma: A tárolt napokból egy lekérdezés 
alkalmával valószínűleg nincs minden eltárolt adatra szükség, 
ezért megadható - a mai naptól visszamenőleg - olyan intervallum, 
melyre szeretne, hogy adatokat töltsön le a program. 

Folytonos napok száma: Azon folyamatos napok száma adható 
meg, (ahol nincs olyan nap, amelyre nem készült kivonat) 
melyeket mindenképpen az első kommunikációval le kíván 
kérdezni. 

Lekérdezésenkénti feltöltési napok száma: Azon napok száma, 
melyek a következő lekérdezés(ek) során további adatokat tölt fel. 
Ennek értéke az első kommunikációnál hozzáadódik a folytonos 
napok számához. 

A paraméterezés értékeinek beállítását egy naptár táblázat teszi 
még szemléletesebbé – színekkel jelölve a fenti beállításokat. 
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Példa: Feltételezve, hogy a programot csak hetente használja, 
ezért belépéskor látni szeretné, hogy mi történt az elmúlt hét 
napban. Ekkor a letöltendő napok számát érdemes 7 napra állítani, 
így ez az időszak alapból letöltődik. Viszont egy esetben előfordul, 
hogy csak két hete lépett be, ezért, ha a beállított 7 napon felül a 
kimaradt további 7 napot is látni kívánja, hogy ne veszítse el a 
beállított letöltendő napok számát, a feltöltendő napok számának 
beállításával paraméterezheti, hogy ettől visszamenőleg hány nap 
adata töltődjön le. 

 

Figyelem! A feltöltendő, illetve folytonos napok számának 
beállításánál ügyelni kell arra, hogy amennyiben nagy értéket ad 
meg az adatok letöltése hosszabb ideig tarthat, így célszerű a 
kisebb érték beállítása és a többszöri kommunikáció indítása. 

 

Prioritás: Arra szolgál, hogy a Postaládában történő adatfrissülés 
fontossági sorrendjét itt is megadhassa. 

 

Tipp! A prioritás beállítása: Ha a lekérdezésekkel együtt valamilyen 
megbízási tranzakciót is kezdeményezett, prioritását érdemes 2-
es re állítani, míg a megbízás prioritását 1-esre. Ebben az esetben 
a kommunikációval már a megbízás által kiváltott könyvelések 
eredményét is tartalmazni fogja a válasz. 

Ha reggel lép be a rendszerbe és tájékozódni kíván a jelenlegi 
pénzügyi helyzetről, a „Számlainformációk” lekérdezés prioritását 
érdemes 1-esre állítani, hogy a legfrissebb állapotot láthassa 

 

Nyomógombok 

Bezár: Az adott funkciót bezárja. 

Nyomtat: A mai nap lapon a „Nyomtat” gombon található nyíl 
megnyomásával választhatsz itt található 3 táblázat (Számlák, 
Betétek, Hitelek) közül. Mindig a gombon feltüntetett nevű táblázat 
nyomtatását végezi el. A többi lapon csak egy táblázat található, 
így ott nincs választási lehetőség. 

A „Nyomtat” nyomógomb megnyomásával megjelenik a „Táblázat 
nyomtatás beállítás” nevű ablak. 

 

Ebben a következő beállítások lehetségesek: 

Nyomtató: legördülő listából választható ki a feltelepített 
nyomtatók közül a használni kívánt eszköz. 

Tulajdonságok: nyomógomb segítségével a nyomtatóbeállítások 
érhetők el. 
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Nyomtat: elindul a nyomatás a legutoljára beállított 
paramétereknek megfelelően. 

Részletek: a fentebb beállítottakat egy külön párbeszédablak 
segítségével módosíthatja 

A nyomtatási tartomány mezőben rádiógomb segítségével 
választhatja ki, hogy minden oldalt, azaz a teljes táblázatot 
nyomtatja, vagy csak az Oldalak: sorban megadott résztartományt. 

A Papír elhelyezkedés mezőben az Álló vagy Fekvő formátum 
között választhat. 

A Margók mezőben a nyomtatott lapok margóit képpont 
egységekben adhatja meg. 

A Fejléc, illetve a Lábléc mező több részből áll. A Bal, Közép, Jobb 
szöveg mezőkben megadhatja, hogy a táblázat fej-, illetve 
láblécében balra, középre illetve jobbra igazítva milyen 
információkat szeretne kinyomtatni. 

A szövegmezőbe tetszőleges szöveg bevihető, illetve az alábbi 
paraméterek is beilleszthetők: 

%D a dátumot jeleníti meg 

%T az időt jeleníti meg 

%P az aktuális oldalszámot jeleníti meg 

%C az ablak címsorát jeleníti meg. 

 

Példa: A táblázat fejlécében balra igazítva a „%C” megadásával az 
ablak címe fog megjelenni. A láblécben balra igazítva a dátum és 
időpont a „%D. %T” paraméterekkel, jobbra igazítva az oldalszám 
„Oldal: %P” paraméterekkel nyomtatható ki. 

 

Megadható továbbá a fej- és lábléc magassága (képpontokban), 
kiválasztható, hogy keretezett legyen-e, és a betűtípus is 
kiválasztható a Fejléc betű, illetve Lábléc betű gombok 
segítségével. 

 

A Táblázat mezőben be- és kikapcsolhatók az alábbi opciók: Keret; 

Oszlop csík: az oszlopokat függőleges vonallal választja el; 

Sor csík: a sorokat vízszintes vonallal választja el; 

Sorszámozás: sor elejére sorszám is kerül; 

Összegző sor: az összegezhető mezőkről összegző sort készít; 
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Összegzés alul: ha be van jelölve, akkor az összegző sor az utolsó 
oldal legaljára kerül, egyébként közvetlen a táblázat legutolsó 
tétele alá; 

Oszlopnév fejléc: a táblázat minden nyomtatott oldalon 
tartalmazzon oszlopneveket a fejlécben; 

Oszlopnév igazítás: az oszlopnevek ugyanúgy lesznek igazítva, 
mint az oszlopban szereplő értékek (pl. az összeg oszlop neve és 
az értékek is jobbra igazítva). 

 

A „Táblázat betű”, „Összegzés betű” és a „Betűtípus” (Oszlopnév 
mellett) nyomó-gombokkal a táblázat megfelelő részeinek 
betűtípusa adható meg. 

Szerepel még a Táblázat mező jobb alsó részén a sorok és 
oszlopok számát mutató számláló (számított érték, nem 
módosítható). Ez adja meg, hogy az éppen aktuális oldal, fejléc, 
lábléc stb. beállítások esetén hány sor és hány oszlop fog egy 
oldalra kiférni. 

A paraméterek beállítása után a „Nyomtat” nyomógombbal a 
kiválasztott nyomtatóra kerül a nyomtatott táblázat. A „Mégse” 
gombbal nyomtatás nélkül kiléphet a funkcióból. Ha a 
nyomtatandó táblázat nem fér ki a lapra (pl. szélesebb, mint a 
kiválasztott papír), akkor figyelmeztető üzenetet kap. Itt dönthet 
arról, hogy ennek ellenére folytatja-e a nyomtatást (ebben az 
esetben az oszlopok egy része nem fog kinyomtatódni), illetve a 
„Nem” választásával törölheti a nyomtatási feladatot. 

 

Fontos! A nyomtatás CSAK a megjelenített táblázat adatait 
tartalmazza, vagyis az aktív szűrőfeltételeknek megfelelő 
oszlopokat! Az oszlopok szélessége, sorrendje, valamint az 
adatok sorrendje szintén az adott beállítástól függ – ez egy 
rugalmas lehetőség a felhasználó igényeinek kiszolgálására! 

 

Formáz: A kiválasztott időintervallum adatainak a Bank által 
definiált formában történő nyomtatása az oszlop szűrésétől, 
sorrend beállítástól függetlenül. Felnyíló pár-beszédablak közli, 
hány oldalnyi lesz a nyomtatás. Ha túl sok, akkor ez még itt 
letiltható. 

Export: A Számlainformáció funkció egyes fülein elérhető 
„Export” nyomógomb segítségével tudja az itt látható táblázatokat 
táblázatos formátumú szövegfájlba kiexportálni esetleges további 
feldolgozásra (pl. táblázatkezelő program segítségével). 
Lehetőség van többféle export formátum kialakítására, ezeket az 
Export leírás fájlok (.DXF kiterjesztésű) segítségével tárolhatja el. 
(Pl.: reszletes_szltortenet_ossz. dxf). 
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Az „Export” gomb megnyomásakor megnyílik egy „file tallózó” 
ablak, ahol a már korábban kialakított export formátumaink közül 
választhatunk ki egyet, amit használni kívánunk. Ugyanitt 
adhatunk meg egy új export leírás fájlnevet is. 

Az export leírás fájl megadása után megnyílik az Exportálás ablak. 

 

Az általános paraméterek mezőben a következő lehetőségeink 
vannak: 

Formátum neve: megadhat egy tetszőleges szöveget. 
(Exportáláskor mindig ezt fogja a program felajánlani az export fájl 
neveként.) 

A Kódkészlet 852-es vagy ANSI kódlap szerinti – rádiógombokkal 
választható ki. 

A Rekord szeparátor, illetve a Mező szeparátor szintén 
rádiógombokkal választható: 

Új sor, 

Tabulátor, 

Egyéb: tetszőlegesen megadható karakter. 

Az ablak másik felén (Rekord definíciók) a Fej, Tétel és Láb 
rekordok tartalma és formátuma adható meg. 

A Választható mezők és értékek listából válogathatja ki a 
szükséges paramétereket a Fej, Tétel és a Láb rekordok számára. 

A „Be” feliratú zöld nyíllal hozzáadhatunk elemeket a rekord mezői 
listához. 

A Ki feliratú piros nyíllal pedig kiveheti azokat. 

A Fej rekord állhat a Tétel rekord mezőneveiből is, ezt a Fej rekord 
rádiógomb melletti Mező nevek check box kipipálásával érheti el. 
Ebben az esetben a Fej rekordhoz tartozó rekordmező listát 
üresen hagyhatja, illetve a tartalmát a program figyelmen kívül 
fogja hagyni. 

Egyébként a Fej és Láb rekord mezőit tipikusan a bal oldali lista 
felső részéből (a vonal feletti elemekből) érdemes választani. Ezek 
összegző jellegű mezők. 

A Tétel rekord mezőit a lista vonal alatti részéből érdemes 
összeválogatni, ezek tartalmazzák az egyes tételekre vonatkozó 
információkat. 

A Jellemzők nyomógombbal megnyitható Tulajdonság panelen 
szabályozható a mezők többféle típusai. 

A választható mezők mindig megegyeznek az aktuális táblázat 
megjeleníthető oszlopaival. 
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A Jellemzők nyomógomb megnyomásával megnyíló 
Tulajdonságok ablak több füle közül mindig az érhető el, amelyik 
az éppen kiválasztott mezőhöz tartozhat (lásd a fenti táblázatot). 
Pl. a Terhelések összes összege mező jellemzőit az Összeg lapon 
tudjuk beállítani. 

A Konstans lapon egy Szöveg konstans értékét adhatja meg. 

A Szöveg lapon megadható, hogy sűrítve (a felesleges jobboldali 
szóközöket levágva) vagy fix mezőhosszal szerepeljen az adott 
mező. A fix mezőhossz esetén meg kell adni a hossz értékét. 
Ilyenkor választhat, hogy a mező tartalma jobbra vagy balra legyen 
igazítva. Fix vagy változó hosszúságú szöveg típusú mező esetén 
is választhat az Idézőjelek közé opciót. 

Az Összeg fül numerikus mezők formázására szolgál. A 
mezőhossz itt is lehet változó (sűrített, vezető nullák levágva), 
vagy fix (kötelezően megadandó a mezőhossz). A fix mezőhossz 
esetén választható a jobbra vagy balra igazítás. A tagolásnál 
megadhatja, hogy hány tizedes jegyet szeretne látni az 
összegben, mi legyen a tizedesjel és az esetleges ezres 
elválasztó. Az előjelet szerepeltetheti a jobb vagy a baloldalon, de 
akár el is hagyhatja. A pozitív és negatív összegek előjelét 
tetszőleges karakterrel definiálhatja. 

A Dátum lapon a dátum típusú mezők formátumát választhatja ki. 
Néhány előre definiált – pl. EEEEHHNN vagy EEHHNN – típus 
mellett egyéb formátum is válaszható, ilyenkor Önök adhatják meg 
a dátum formátumát. 

A Számlaszám lapon négy lehetséges forma között választhat: 

Sűrítve opció választásával a felesleges jobb oldali szóközök nem 
fognak megjelenni. 

Fix mezőhossz–szal megadhatja, hogy mennyi legyen a mező 
hossza, merre legyen (jobbra-balra) igazítva a számlaszám, illetve 
megadhatja azt is, hogy számlaszám helyett a számlanév kerüljön 
be ebbe a mezőbe. 

A Számlanév a program főmenüjében az Egyéb – Számla nevek 
alatt állítható be. 

A Kötőjelekkel tagolt opció esetén balról kezdve 8-as csoportokban 
kötőjelekkel tagolva fog megjelenni a számlaszám. (GIRO 
formátumú számlaszám) 

A Rövidített 13 hosszú opció pedig arra ad lehetőséget, hogy a 
CIB-es, 4-6-3 tagolású rövid számlaszám kerüljön be ebbe a 
mezőbe. 

A Típus lapon logikai változó formátuma kezelhető. Az Igen és a 
Nem jelölésére (mint pl. Jóváírás/Terhelés) tetszőleges szöveget 
megadhat. 

Az Exportálás ablak alján levő nyomógombok: Export, Bezár, 
Jellemzők, Mentés. 
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Az Export gombot megnyomva a készítendő export fájl 
mentésének helyét és nevét kell megadni. A program 
alapértelmezésként a Work könyvtárat ajánlja fel mentési helyként 
és a Formátum neve mezőben megadott szöveget fájlnévként. A 
fájl kiterjesztése. EXP lesz. 

A Bezár nyomógombbal exportálás és mentés nélkül kiléphet az 
export funkcióból. 

A Jellemzők nyomógomb Segítségével a kiválasztott mezők 
formátuma állítható be. 

A Mentés nyomógomb pedig az Export definíciós fájl (.DXF) 
mentésére szolgál. Ebben a fájlban tárolódik el minden olyan 
paraméter, amit az Exportálás ablakban beállított. 

 

➢ Mai Nap 

A „Mai nap” menüpontban aktuális zárolások, előző nap záró 
egyenlege, összes terhelés, összes jóváírás, hitelkeret összege, 
valutanapi – főkönyvi és elérhető egyenleg, holnapi várható 
könyvelések összege, további várható könyvelések, hitelek és 
betétek részletei találhatók. Ha a vállalat rendelkezik csoport 
egyenleggel, akkor a csoportba bejelentett számlára vonatkozó 
felhasználható csoportegyenleg is megjelenik. 

Három különböző táblázatban jelennek meg az alábbi információk: 

Számlák 

Számlainformációt az aktuális egyenleg, zárolt összeg és 
rendelkezésre tartott folyószámla hitelkeret feltüntetésével: 

Számlaszám: a terminálra engedélyezett bank- és befektetési 
számlák; 

Megjeleníthető adatok: 
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Legfontosabb adat értelmezések: 

Elérhető egyenleg: a kiválasztott Bankszámla hitelkerettel növelt, 
zárolt összegekkel csökkentett, illetve a befektetési számla, 
rendelkezésre álló, aktuális egyenlegét mutatja; 

Zárolt összeg: a rendelkezésre álló egyenleget csökkentő, 
folyamatban lévő, a Bank által előjegyzett, de később teljesítendő 
tranzakciók (pl. kártyával történő fizetések, deviza átutalás, vagy 
forgalmazási időn túl küldött, eseti forintátutalás); 

Folyószámla hitelkeret: rendelkezésre álló egyenleget növelő, a 
Bank által szerződésben meghatározott, adott számlán 
rendelkezésre tartott hitelkeret; 

Éves kamat: folyósított hitelre éves szinten meghatározott 
kamatláb mértéke. 

A jobb oldali nyomógombok az alábbiakat tartalmazzák: 

Részletek: a kiválasztott tétel részletes adatai nyomtatható 
formában tekinthetőek meg; 

Zárolások: csak abban az esetben aktív, ha van zárolt tétel; 

Csoportszámla: csak abban az esetben aktív, ha csoporthoz 
tartozik, külön ablakban mutatja, hogy a jelölt számla milyen 
fedezeti csoporthoz tartozik és hogy milyen a csoport struktúrája. 

 

Betétek 

Betétinformációt az esedékes kamatok és esedékességi 
időpontok feltüntetésével: 

Deviza: lekötött betét devizaneme; 
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Aktuális betétösszeg: Banknál pillanatnyilag kamatozó betét 
összege; 

Esedékes kamatösszeg: egyszeri betét esetén lejáratkor, illetve 
megújuló (automatikusan hosszabbodó) betét esetén a Bank által 
kamatfordulókon jóváírandó összeg; 

Esedékesség időpontja: egyszeri betétnél a lejárat időpontja, 
illetve megújuló (automatikusan hosszabbodó) betét esetén a 
következő kamatforduló nap; 

Éves kamat: a lekötött betét mindenkor aktuális; 
Kamattájékoztatókban közzétett, éves szinten meghatározott 
kamatláb mértéke. A lekötött betétek között szerepelnek az 
Üzletfél bankszámla egyenlegéből a Bank által elkülönített és 
óvadékként zárolt összeg(ek) is (pl.: bankkártya óvadéki betét); 

Részletek: a kiválasztott tétel részletes adatai nyomtatható 
formában tekinthetőek meg. 

Felhívjuk figyelmét, hogy munkaszüneti napo(ko)n a rendszer a 
munkaszüneti napot követő banki nap állapotában van. A betét 
feltörésekor a kamatveszteség elkerülése érdekében a betét 
tényleges, naptári nap szerinti lejáratára, illetve fordulónapjára 
legyen tekintettel, amelyet a „Betétrészletezés képernyőn” 
tekinthet meg. 

 

Hitelek 

Hitelinformációt az esedékes törlesztő összegek és 
esedékességi időpontok feltüntetésével: 

Deviza: folyósított hitel devizaneme; 

Aktuális hitelösszeg: pillanatnyi hitelkinnlevőség; 

Esedékes törlesztő részlet: kamatfordulókor és/vagy lejáratkor 
esedékes kamat és/vagy tőke összege; 

Esedékesség időpontja: kamatforduló és/vagy lejárat időpontja; 

Részletek: a kiválasztott tétel részletes adatai nyomtatható 
formában tekinthetőek meg. 

Nyomtat: arra szolgál, hogy ne csak egy tétel adatait tekinthesse 
meg, hanem az egy táblában megjelenített adatokat 
nyomtathassa. A Nyomtatás gomb lenyíló értékeiből választható 
ki, hogy melyik tábla (Számla, Betét, Hitel) adatai kerüljenek 
nyomtatásra. A Nyomtatás gomb melletti zárójeles megjegyzés 
arra utal, hogy melyik volt a legutoljára kinyomtatott tábla. 

 

Táblázat méretezése 

A táblázatok elnevezései mellett található kis négyzeteket 
bejelölve az adott táblázat rányílik a többire, így amennyiben sok 
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tétele van, ezek ily módon láthatóvá válnak, újabb kattintással 
kiiktatva a bejelölést a táblázat visszaáll az alapméretre. 

 

➢ Számlatörténet 

A számlatörténet menüpontban a kiválasztott számla forgalma 
kérdezhető le, a meghatározott időintervallumra az egyenleg 
feltüntetése nélkül, a szűrési feltételekben definiált kritériumok 
szerint. A könyvelt tételek minden – a Bank rendelkezésére álló – 
részlete megjeleníthető, mint pl.: a megbízás ideje, értéknapja, 
összege, devizaneme, ellenszámla száma/tulajdonosa stb. 

A táblázat feletti legördülő menüből kiválasztható a kívánt számla 
száma és neve, megjelenik az utolsó lekérdezés időpontja, 
valamint beállítható a kívánt időintervallum. 

Az általános funkciókban leírtak vonatkoznak a szűrőfeltételek 
beállítására és a táblázat oszlopainak kezelésére (dátum mezők 
beállítása, gyors keresés/szűrés, összetett szűrés, oszlopok 
rendezése stb.). 
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A táblázat oszlopai 

Ezen felül az alábbi sajátosságok jellemzőek: 

Összegző sor (táblázat alatti alsó sor) 

A sor bármely pozíciójába kattintva a program kiszámítja a tételek 
bruttó összegét, külön a terhelések és jóváírások összegét és 
megjeleníti a szűrési feltételeknek megfelelő könyvelési tételek 
darabszámát: 

Összeg: Jóváírás:, Terhelés:, Rekordok száma: 

Fontos! Az összegzést mindig csak az egérgomb használata váltja 
ki! Bármely szűrő paraméter változtatásával az értékek eltűnnek. 
CSAK a szűrésnek megfelelő tételek összege/darabszáma jelenik 
meg! 

 

Tipp A táblázat egyes elemeire kattintva a tartalom a szokásos 
módon vágólapra másolható. Ez segíthet a szűrőfeltétel 
összeállításában, de akár egy megbízás rögzítésében is (nem kell 
24 karakteres számlaszámot beírni, ha egy olyan partnernek 
utalok, akitől már érkezett utalás). 
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Táblázat alatti ikonok 

Az Excel programban szokásos nyilakkal lehet lépkedni, itt nem a 
munkalapok, hanem a sorok között, mintegy „gyorsgombként” akár 
egy kattintással a tábla legalsó, illetve legfelső sorára léphet. E 
mellett természetesen a sorra kattintással is kijelölhető a kívánt 
sor, melyet a baloldalon lévő fekete kis nyíl és a vastagított 
betűtípus jelöl. 

Nyomtat: A nyomógombok leírásánál már részletezett módon lehet 
kinyomtatni a táblázat tartalmát. Ebben az esetben a felhasználó 
által megjelenített adatok (oszlopok) jelennek meg, abban a 
sorrendben és szélességben, ahogy a képernyőn. A nyomtatási 
kép itt nagyon rugalmasan paraméterezhető, alkalmas az egyedi 
igények kielégítésére pl.: fejléc, lábléc, összegző sor, betűtípusok 
stb. 

Formáz: A táblázatban szereplő tételek nyomtatása történik ebben 
az esetben is, de a megjelenítés teljes mértékben kötött és 
megegyezik a hagyományos Számla történet funkcióban 
alkalmazottal. Ennek a lehetőségnek használata tehát egyszerűbb 
és gyorsabb, de csak abban az esetben, ha a felhasználónak 
megfelel a rendszer által szolgáltatott RTF forma. 

 

Fontos! Minden esetben, ha a nyomtatási kép több mint egy oldal, 
párbeszédablakban kérdez rá, hogy folytatni kívánja-e az akár 
több tucat oldalnyi adat formázását. A több oldalnyi tétellista 
megjelenítése után még eldönthető, hogy a felhasználó mégis eláll 
a nyomtatástól, kinyomtatja az oldalakat, vagy RTF file-ba elmenti 
az adatokat: Bezár, Nyomtat, Ment nyomógombok. 

 

Export: A nyomógombok leírásánál már részletezett módon 
lehetőség van a tételek - széles határok között definiálható 
szerkezetű - adatállományba mentésére. 

 

➢ Számla kivonat 

A számlakivonat menüpontban a számlához kapcsolódó lezárt 
banki napra vonatkozó, már letöltött számlakivonat adatai jelennek 
meg a már ismert táblázatos formában. 
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Megjelenik a kivonat kezdő és záró dátuma, sorszáma, nyitó és 
záró egyenlege, zárolt egyenlege és egyéb forgalmi adata. A 
megjelenített adatok alapján kiválasztott kivonat teljes 
részletességgel megtekinthető, kinyomtatható, illetve elmenthető 
a táblázat mellett jobbra megtalálható Részletek nyomógomb 
aktiválása után. 

A számlakivonaton a Bankon belüli megbízások ill. saját számlák 
közötti átvezetések esetén a partner számlaszáma abban a 
formában kerül tárolásra, ahogyan az a megbízásban szerepel 
(lehet GIRO vagy IBAN formátum). A más Bankból érkező jóváírás 
mindig IBAN számlaszám formátumban kerül megjelenítésre! 

Az általános funkciókban leírtak vonatkoznak a szűrőfeltételek 
beállítására és a táblázat oszlopainak kezelésére (dátum mezők 
beállítása, gyors keresés/szűrés, összetett szűrés, oszlopok 
rendezése stb.). 

A számla történethez teljesen hasonló módon működik az 
összegző sor, valamint a Nyomtat, Formáz és az Export 
funkciógombok. 

 

Mentést az alábbi formátumokban hajthat végre: 

 

A kivonat(ok) megőrzése érdekében ajánljuk a letöltött 

kivonatadatok elmentését az Ön adathordozójára, 

számítógépére az alapértelemezettként beállított PDF 

formátumban. 
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➢ Likviditás tervezés 

A modul a napi likviditástervezéshez, elsősorban azoknak a 
felhasználóinknak nyújt segítséget, akik Bankunknál több, 
különböző devizanemű folyószámlát vezetnek. A likviditás 
tervezés táblázata átfogó képet ad a folyószámlák aktuális 
összevont nettó pozíciójáról, különböző egyenlegeiről, a 
kiválasztott időszakban történt könyvelések összegéről és a 
számlaegyenlegek várható alakulásáról. 

A likviditástervezés menü kiválasztott időszakra megmutatja a 
megjelenített számlák nyitó, aktuális felhasználható és könyvelt 
egyenlegét, továbbá lehetőséget ad a számlák aktuális összevont 
nettó pozíciójának kiválasztott árfolyamon történő megjelenítésére 
is. A közös egyenleg képzéséhez felhasználhatók a Bankból 
kapott különböző árfolyamok (CIB deviza / CIB deviza 
kereskedelmi / MNB. Ezen belül vételi / közép / eladási), illetve a 
felhasználó által megadott árfolyamok is. A likviditás tervezés 
táblázatban az aznapi, illetve a jövőbeni pozíciók leválogatása 
esetén az egyenlegmezők értékének szabadon történő 
változtatásával szimulálható a számlák ún. fiktív közös pozíciója. 

 

Lenyitható listák a képernyő felső részén 

Számla csoport megnevezés 

A likviditás modulban hozzáférhető folyószámlákat csoportokba 
rendezheti. A megjelenítendő csoportokat a „számla csoport 
megnevezés” legördülő menüből választhatja ki. A táblázatban 
mindig az azonos csoportba tartozó számlák jelennek meg. 

 

Számla csoportok létrehozása: 

A számla csoport megnevezés lista melletti ikonra történő kattintás 
után megjelennek a felhasználó által elérhető számlák. 

A közös csoportba tartozó számlákat, a számla melletti 
jelölőnégyzetbe történő kattintással választhatja ki. 

A számlák kiválasztása után adja meg a lista feletti mezőben a 
csoport általunk meghatározott nevét és kattintson az OK gombra. 

Számlák kijelölésénél, a kijelölések módosításánál vagy 
visszavonásánál segítségére lehet a MIND (összes számla 
kijelölése) a SEMELYIK (kijelölés visszavonása) nyomógombok is. 

A listán szereplő számlákból több csoport is létrehozható, egy 
számla több csoportban is szerepelhet. 
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Számla csoportok módosítása: 

Válassza ki a Számla csoport megnevezés listából a módosítani 
kívánt csoportot. 

A számla csoport megnevezés lista melletti ikonra történő kattintás 
után megjelennek a felhasználó által elérhető számlák. 

A rendelkezésre álló számlák melletti jelölőnégyzetbe pipa 
elhelyezésével vagy eltávolításával határozhatja meg, hogy a 
számla a csoport része legyen-e. 

A számla csoport megnevezés mezőben a név átírásával a 
csoport nevét módosíthatja. 

Minden módosítást az OK gombra történő kattintással 
érvényesíthet. 

 

Számla csoportok törlése: 

Válassza ki a Számla csoport megnevezés listából a törölni 
kívánt csoportot. 

A számla csoport megnevezés lista melletti ikonra történő kattintás 
után megjelennek a felhasználó által elérhető számlák. 

A csoport a számla csoport megnevezés mező melletti TÖRÖL 
ikonnal törölhető. 

 

Árfolyam listák 

A likviditástervezés táblázat alatt található összegző mezőben, az 
Ön által kiválasztott árfolyamra átszámítva jeleníthetők meg a 
táblázatban szereplő számlák egyenlegeinek és a számlákon 
történt terhelések, illetve jóváírások összege. 

Az árfolyam listákból kiválasztható az árfolyam típusa, 
devizaneme és az árfolyam dátuma, melyen a megjelenített 
értékek átszámításra kerülnek. Az aktuális árfolyamok minden 
banki kommunikáció során letöltődnek a számla információs 
modul helyi adatbázisába. 

Összegző táblázat (a képernyő alján) 

Az összegző táblázat bármely pozíciójába történő kattintás után a 
program kiszámítja a táblázatban megjelenített számlákhoz 
tartozó értékeket. 

Csillaggal jelölt oszlopok 

A likviditás modul táblázatában, a csillaggal jelölt oszlopok értéke 
szabadon módosítható. Ez lehetőséget ad arra, hogy megjelenítse 
számláinak egyenlegeinek feltételezett változását és a változás 
hatását számláik összevont pozíciójára az Ön által 
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tetszőlegesen meghatározott árfolyamon, vagy a Bankból 
lekérdezett hivatalos árfolyamra átszámítva. 

A *-al jelölt mezőkbe való kattintás után a mező értéke átírható, 
vagy a mező mellett elhelyezett számológép ikonra történő 
kattintás után, a mező értékével számítási műveletek végezhetők. 

Módosítható mezők 

elérhető egyenleg*: a mezőben megadott értéknek megfelelően 
módosulnak a T+1 és T+2 napos egyenlegek is. 

konvertálási árfolyam*: a felhasználó által szabadon megadható 
konvertálási árfolyam. 

konvertált elérhető egyenleg*: az elérhető egyenleg* mezőben 
megadott érték, a konvertálási árfolyam* mezőben megadott 
értéken kerül átszámításra (konvertálódik). 

konvertált T+1 napi egyenleg*: a T+1 napi egyenleg* mezőben 
megadott érték, a konvertálási árfolyam* mezőben megadott 
értéken konvertálódik. 

konvertált T+2 napi egyenleg* a T+2 napi egyenleg* mezőben 
megadott érték, a konvertálási árfolyam* mezőben megadott 
értéken konvertálódik. 

 

T+1 és T+2 napi egyenlegek: ezeknek a mezőknek az értéke akkor 
különbözik az aktuális napi egyenlegektől, ha vannak olyan 
terhelések vagy jóváírások a számlán, melyek könyvelésre 
kerültek, de a kamatozó egyenlegben csak 1 vagy 2 nappal később 
jelennek meg. 

 

Táblázat alatti ikonok 

Az Excel programban szokásos nyilakkal lehet lépkedni, itt nem a 
munkalapok, hanem a sorok között, mintegy „gyorsgombként” akár 
egy kattintással a tábla legalsó, illetve legfelső sorára léphet. 
Emellett természetesen a sorra kattintással is kijelölhető a kívánt 
sor, melyet a baloldalon lévő fekete kis nyíl és a vastagított 
betűtípus jelöl. 

Nyomtat: A nyomógombok leírásánál már részletezett módon lehet 
kinyomtatni a táblázat tartalmát. Ebben az esetben a felhasználó 
által megjelenített adatok (oszlopok) jelennek meg, abban a 
sorrendben és szélességben, ahogy a képernyőn. A nyomtatási 
kép itt nagyon rugalmasan paraméterezhető, alkalmas az egyedi 
igények kielégítésére pl.: fejléc, lábléc, összegző sor, betűtípusok 
stb. 

Export: A nyomógombok leírásánál már részletezett módon 
lehetőség van a tételek -széles határok között definiálható 
szerkezetű - adatállományba mentésére. 
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➢ POS/Ecommerce analitika 

Ez a kiegészítő szolgáltatás azon ügyfelek számára igényelhető, 
akik POS szolgáltatással és/vagy eCommerce szolgáltatással 
rendelkeznek. 

Ezen a lapon a POS terminálon keresztül végzett kártya 
tranzakciók elszámolásának részletezése, illetve az eCommerce 
szolgáltatást (Interneten keresztüli vásárlás) igénybe vevő 
ügyfelünk kártya tételei nézhetők meg. 

Amennyiben Ön az eCommerce szolgáltatásra vonatkozó 
lekérdezést használja, akkor a kereskedői azonosítóját fogja látni, 
ha pedig a POS szolgáltatás kapcsán készít lekérdezést, akkor a 
POS terminálazonosítója jelenik meg. 

 

A BT-n látható POS/eCommerce analitika / Kereskedői 

kivonat és a Bankszámlakivonat közötti különbségek: 

• Az itt letöltött analitika adatok és a postán kapott Kereskedői 

kivonat tartalmazza a tranzakciók részletes kimutatását az 

egyes tételek adatainak és jutalékainak szintjéig, míg a 

Bankszámlakivonat a jóváírt POS/eCommerce tételek 

összegének nettó kifizetését tartalmazza. (Kivéve, ha Bruttó 

elszámolású szerződéssel rendelkezik) 

• A tranzakciók részletes könyveléséhez/beazonosításához a 

forgalmazás részleteit tartalmazó Kereskedői kivonat alkalmas, 

míg a bankszámlakivonat erre nem megfelelő! 

• A kártyatranzakciók feldolgozása és jóváírása nem egy napon 

történik! A tranzakciók feldolgozása a tranzakció napján 

történik, és minden tranzakcióról a következő banki munkanap 

készül tételes analitika. A tranzakciók jóváírása a fizetéshez 

használt bankkártya kibocsájtójától függ: CIB-es kártyával 

történt vásárlások esetén a következő banki munkanap egy 

összegben, míg nem CIB-es kártyával történt vásárlások a 

vásárlást követő 2. vagy 3. banki munkanapon, szintén egy 

összegben kerülnek jóváírásra. A bankszámlakivonaton 

megjelenő jóváírás részleteiben az elszámolt tranzakciók 

feldolgozási dátuma is feltüntetésre kerül. 
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POS/eCommerce analitika képernyő 
 

 
Formáz: nyomógomb hatására megjelenő dokumentum végén 
kiemelve és külön összesítve láthatók a POS tranzakciók esetén a 
Feldolgozott (LT) és Elszámolt (TP) ill. az eCommerce (EC) 
tranzakciók. 

Export: a nyomógombok leírásánál részletezett módon lehetőség 
van a tételek szabad szerkezetű adatállományba mentésére. 

Nyomtat: A nyomógombok leírásánál már részletezett módon lehet 
kinyomtatni a táblázat tartalmát. 
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Analitika részletezések 
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Az egyes adat mezők értelmezése 
 
 

Adatmező neve Adatmező jelentése 

Letöltés dátuma A Bank központi rendszerébe történő 

betöltés dátuma 

Tranzakció 

azonosító 

A tranzakciót kísérő azonosító 

Engedélyszám Azonosító, amelyen a tranzakció 

authorizációja megtörtént 

Tranzakció 

(bruttó) összeg 

A vásárlás értéke, a tranzakció összege 

Összes 

tranzakciós 

jutalék 

A szerződésben szereplő, a tranzakció 

összege után felszámított és levonásra 

kerülő jutalék összege. 

Kifizetett (nettó) 

összeg 

A tranzakció bruttó összegének és jutalék 

összegének különbözete, amely jóváírásra 

kerül a kereskedő számláján 

Tranzakció 

dátuma 

A sikeres tranzakció dátuma. ÉÉÉÉ/HH/NN 

formátumban 

Tranzakció 

időpontja 

A sikeres tranzakció óra, perc pontossággal 

megadott ideje 

Feldolgozás 

dátuma 

A tranzakció banki feldolgozásának dátuma 

Kifizetés dátuma A tranzakció jóváírásának dátuma a 

kereskedő számláján 

Kártya típusa A forgalomban részt vevő kártyákról ad 
információt típus és kibocsátás szerint: (a 
teljesség igénye nélkül) 

VISA: Visa típusú kártya 

MC: MasterCard típusú kártya 

MS: Maestro típusú kártya 

ONUS: CIB Bank által kibocsátott 
bankkártya 

DOM: belföldi hitelintézet által kibocsátott 
bankkártya 



 

66 

 

 

 
INTER: nemzetközi kártya 

CR: Credit card, hitelkártya 

DR: Debit card, betéti kártya 

CO: Commercial card, üzleti kártya 

CR: Consumer card, „fogyasztói kártya”, 
természetes személy részére kibocsátott 
bankkártya 

Tranzakció típusa EC: eCommerce felületen történő fizetés, 

LT: Feldolgozott tranzakció POS esetén 

TP: Elszámolt tranzakció POS esetén 

023: Az eCommerce szolgáltatásban a 

kereskedő által kezdeményezett sztronó 

tranzakció a már lekönyvelt tételre 

vonatkozóan 

Kereskedő/POS 

terminál 

azonosítója 

8 számjegyből álló POS terminál azonosító 

kód vagy eCommerce szolgáltató esetén a 

Kereskedő azonosítója. 

Egyéb adat: 
Az eCommerce szolgáltatásban a 

kereskedőnek a vásárlói oldal felületén un 
„Extra01” nevű mező kitöltése esetén 
megjelenő tartalom, amely a saját 
vásárlójának, ill. a kapcsolódó 
befizetéseinek azonosítását szolgálja 

Elfogadóhely 

azonosító 

A Bank saját rendszerében létrehozott 
alfanumerikus karaktersor, amely a Bank 
rendszereiben az Elfogadóhely 
azonosítását teszi lehetővé. 

POS 

terminálazonosító 

8 számjegyből álló POS terminál azonosító 

kód 

Kereskedő 

azonosító 

eCommerce kártyaelfogadás esetén a 

kereskedő azonosítója: pl. ABC0001. POS 

elfogadás esetén az elfogadóhely 

azonosítója. 

Bankközi jutalék 
Bank által a Tranzakció után a Kibocsátó 
részére fizetett jutalék 

Elfogadó banki 

jutalék 

A Tranzakciós jutalékból a Bankközi jutalék 
és a Kártyatársasági díj levonása után 
megmaradt összeg. 

Kártyatársasági A Bank által a Tranzakció után a 
nemzetközi kártyatársaságok (VISA vagy 
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díj MASTERCARD) részére fizetett díj. 

Alkereskedő 

azonosító 

2 szereplős fizetési modellnél, a 
Főkereskedővel szerződött Alkereskedő 
beazonosítására szolgáló azonosító 

Fizetési modell ’3P’ 3 szereplős (webáruház-vásárló-bank) 
valamint ’2P’ 2 szereplős (webáruház- 
vásárló); 

Fizetés típusa ’E’ egyszeri, ’I’ mint ismétlődő (recurring) 
illetve ’O’ egygombos fizetés; 

Vásárló 

azonosító 

4 számjegyű kód, amelyet a kereskedő ad 

meg a Banknak küldött tranzakciós 

inicializált üzenetben, a Bank pedig tovább 

küldi a kibocsátó bank felé az authorizációs 

kérésben. Ez által láthatóvá válik a 

vásárló/kártyabirtokos a kibocsátó banktól 

kapott számlakivonatában. 

 

 

5.4 Archív kivonat letöltés: 

A kiválasztott számlához, egy meghatározott időintervallumra, a 
számlához tartozó forgalmi adatokat kérheti le feldolgozható 
formában. Házibank szolgáltatásban nem elérhető! 

 

5.5 Posta-file lekérés: 

A kiválasztott számlákkal kapcsolatos postai elektronikus (31) és 
kézi (21) csekkekre (Postai Készpénz átutalási Megbízás, Postai 
Expressz Készpénz átutalási Megbízás), illetve postai kifizetési 
utalványokra vonatkozó postaállományt kérdezhet le a kívánt 
időintervallumban. 

 

 Típusok: 

▪ Csekk: A Bankszámlán történt egy összegű csekk jóváírások 
analitikája kérdezhető le, melynek során mindent megkap 
egyszerre (31 és 21), ami a beállított időszakban a postától 
megérkezett. (formátuma mindegy) 
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o 31-es kimeneti kódú = elektronikus feldolgozású, készpénz 
átutalási megbízások használata esetén egyedi 
megállapodás szükséges. 

o A befizető azonosító Posta általi bevizsgáltatása és 
engedélyeztetése – a feldolgozhatóság érdekében - 
kötelező. A befizető azonosítót az Üzletfélnek kell 
kialakítani a Posta által megadott szempontok alapján. 

o Amennyiben a Posta feldolgozó gépi rendszer olyan hibát 
állapít meg, amit a Posta a bizonylat alapján nem tud 
rendezni (pl. nem engedélyezett Készpénz átutalási 
Megbízás, nem jó a befizető azonosító CDV száma), úgy a 
hibát jelezve a bizonylat képét elektronikus formában 
továbbítja, melyet ebben a lekérdezésben letölthet PDF 
formátumban. 

o 21-es kimeneti kódú = kézi feldolgozású, készpénz 
átutalási megbízások használata esetén a Posta 
elektronikus kép formájában adja át Bankunknak, és ezt 
töltheti le PDF formátumban. 

▪ Utalvány: A Posta Elszámoló Központ (PEK) által átvett kifizetési 
utalvány megbízások kérdezhetők le. Megjelenik, hogy a PEK 
milyen utalványazonosító szám alatt tárolja a tételt saját 
rendszerében. Ennek az azonosítónak az alapján lehet a 
kézbesítési, vagy egyéb problémák esetén a Postánál érdeklődni. 

▪ Mindkettő: mindkét típus lekérését indítja 
 
 

 Formátumok: 

Nyomtatható: ha ezt választja, akkor olvasható, nyomtatható lista 
formátumot kap. 

Feldolgozható: ha ezt választja, akkor további rendszerekbe 
feldolgozható állományt kap. (lsd. file leírások, postafile) 

 

 
5.6 Visszautasított inkasszók: 

A lekérdezett napokon a Bankba beérkezett megkifogásolt 
inkasszók listáját nézheti meg. (legfeljebb fél évre 
visszamenőleg). Illetve egy adott időintervallumban, a 
kiválasztott számla, mint kedvezményezett számla részére 
benyújtott és a kötelezett Bankja által visszautasított inkasszók 
részletezését nézheti meg. Házibank szolgáltatásban nem 
elérhető! 

 

5.7 Értékpapírszámla állomány: 

Az értékpapírszámlák forgalma és aktuális egyenlege kérhető le. 



69 

 

 

5.8 Deviza napi elszámolás: 

A kiválasztott számláról indított lekérdezés a teljesített deviza 
átutalások és a hozzá tartozó díj- és jutaléktételek 
csoportosítását mutatja. Legkorábban az aktuális napot 
megelőző banki lezárt napra lehet indítani. Házibank 
szolgáltatásban nem elérhető! 

 

5.9 Hitelrészletezés: 

A hitelekhez tartozó információk megjelenítése lehetséges: 
kezdő időpont, kamatláb, egyenleg, hitelszámlán történt 
forgalmak. Házibank szolgáltatásban nem elérhető! 

 

5.10 SAP kivonat letöltés: 

Az SAP kivonat adatai a Multicash formátumú kivonatokat 
befogadó SAP és más számviteli rendszerekbe tölthető be. 
Kérheti a megjelölt számlájának első, eddig még le nem töltött 
kivonatát. 

A program számlánként emlékszik arra, hogy melyik kivonat 
következik. Ezt mutatja a sor jobb szélén, amikor Ön a 
számlaszám listában válogat. Ha itt nulla áll, az azt jelenti, hogy 
még nem töltöttek le SAP formátumú kivonatot erről a számláról, 
vagy a program nem tudja megállapítani, melyik kivonat 
következik. Ez esetben egy dátum szerinti, az utolsó munkanapra 
szóló kérdést tesz a Postaládába. 

A Bankból való letöltés után mentse el, majd az elmentett file-t 
importálja saját rendszerébe. Házibank szolgáltatásban nem 
elérhető! 

 

5.11 Árfolyam lekérdezés 

A kiválasztott időponthoz tartozó CIB deviza kereskedelmi, CIB 
deviza és MNB árfolyamok kérhetők le. 

Kétféle módon kaphatja vissza az adatokat: feldolgozható módon 
(számok egymás mellett) amely informatikai eszközzel, valamely 
alkalmazásban felhasználhatók, vagy nyomtatható formában 
(áttekinthető lista). 

 

5.12 Hitelesített bankszámlakivonat letöltése 

A Bank a hitelesített bankszámlakivonat hitelességét fokozott 
biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató 
(Microsec) által kibocsátott időbélyegzővel biztosítja. 

 

A hitelesített bankszámlakivonat PDF formátumban formailag, 
tartalmilag megegyezik a papíralapú kivonattal. Hitelességének 
ellenőrzésére az ingyenesen is letölthető PDF-olvasó 
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alkalmazások, közte a legelterjedtebb és a bank által használatra 
javasolt Acrobat Reader alkalmas. 

 

A hitelesített bankszámlakivonatot a Bank a mindenkor hatályos 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig őrzi meg, 
elektronikus bizonylatként. 

Elektronikus bizonylatok vonatkozásában az elektronikus 
másolat fogalma nem értelmezhető, mivel a kiállított elektronikus 
bizonylatot bármennyi példányban lehet többszörözni, az 
továbbra is „eredeti” marad. Igy a hitelesített 
bankszámlakivonatok korlátozás nélkül menthetők, 
archiválhatók. 

A funkció a Lekérdezés / Hitelesített kivonat letöltés menüpontból 
indítható: 

A funkció működése megegyezik a kivonat lekérdezéssel: 

A listában csak azok a számlaszámok találhatók, amelyekre Ön 
megigényelte a hitelesített bankszámlakivonat elérhetőségét. 
Egy vagy több számlaszámot is kiválaszthat letöltésre és elég 
egy kommunikációt indítania. 

Dátum vagy sorszám, illetve az utolsó letöltött kivonat utáni 
kivonat is lehet a választás szempontja: 

A kommunikáció során megérkezett kivonat a program telepített 
WORK könyvtárában, az adott számlaszámmal elnevezett 
alkönyvtárban található, melynek további tárolása az Ön 
felelőssége. 
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Amennyiben Önnek hibát jelez a megnyitott PDF tartalma, akkor 
az aláírás/hitelesítés teljes információinak érdekében tegye az 
alábbiakat: 

kattintson erre az ikonra  
 
 

nyomjon az aláírásokra „+” jellel a sor elején, amelynek 
következtében a baloldalra megnyílik a problémás aláírás 

nyissa meg a „Certificate details …” sorát, és a megjelenő kis 
ablakban válassza a „Trust” fület 

nyomjon az „Add to Trusted Certificates” gomba, amellyel 
biztosítja az Acrobat Reader-nek, hogy megbízható az adott 
aláíró 

Ettől kezdve már megbízhatónak tekinti az aláírót a program. 

 

 
A kivonat a hibaüzenettől függetlenül is hiteles. 

Példa 
helyére: 

a hitelesített bankszámlakivonatok letöltési 

C:\ProgramFiles\CIB(XTERMINAL)\WORK\111222.511\0 
004534.PDF 
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6 INFO menü 
 

6.1 Teljes hitel állomány 

Házibank szolgáltatásban nem elérhető! 

Funkció célja: A funkció segítségével lekérdezheti az Ön teljes hitel 
állománya adatait, vagyis, az Ön Business Terminál rendszeréhez, 
lekérdezésre beállított hitelek adatait. 

Hiteleiről a hitelrészletezés menüpontban is kaphat információt. 

➢  Ha kiválasztotta a teljes hitelállomány lekérése menüpontot és 
az információt meg kívánja osztani munkatársaival, akkor 
vezesse az egeret a Hitel állomány lekérdezés képernyőre, 
kattintson a jobb egérgombra és a bal egérgombbal kattintson 
a “Válasz automatikus közzététele” sorra! Ekkor a válasz nem 
az Ön postaládájába, hanem az egyéb menü, közzétett 
válaszok ablakba kerül át, így az Ön Business Terminál 
rendszerét használó összes felhasználó részére elérhetővé 
válik. 

➢ Miután kiválasztotta a lekérdezni kívánt információt, üsse le az 
'Enter' billentyűt, vagy az egér bal gombjával kattintson az 'Ok'-
ra. Ekkor a kiválasztott információhoz egy lekérdezés kerül az 
Ön postaládájába. 

 

Postaláda: 

➢  Az információ kérését, az INDÍT gombra történő kattintással 
lehet a postaládából a Bankba küldeni. 

➢  Miután megérkezett a válasz, a postaládában a lekérdezés 
állapota „Jött-re” változik. 

Ezután a válaszra történő kettős kattintás vagy a válasz kijelölésre 
és a „Megnéz” gombra kattintás után, a megnyíló ablakban 
megjelenik a kért információ: 
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A megjelenő lekérdezés ablakban Ön láthatja: 

➢ hitelkeret-szerződéseit 

➢ szabad hitelkeret összegét 

➢ kintlévőségeit 

➢ hitelkeretek lejáratát 

 

 
6.2 Kártya információk 

Funkció célja: aktuális és részletes információt nyújt az Ön 
kártyaszámlájának helyzetéről és az ehhez kapcsolódó 
kártya/hitelkártyák adatairól. A számlainformációs modulhoz 
hasonlóan a kapott információk különböző csoportosításban, több 
„lapon” elosztva jelennek meg, alapvetően táblázatos formában. 

Az Info menüből indítható: 

„Kártya” fül: a Bankkártyához kapcsolódó tranzakciók részletei 
tekinthető meg táblázatos formában. 

Figyelem! A táblázat tartalma attól függ, hogy a „Számla száma” 
listából melyik számla, és a „Kártya száma” listából melyik kártya 
kerül kiválasztásra, illetve milyen időszak kerül beállításra. 

Számla száma: választó mező, amelyben megjelennek azon 
számlák, amelyhez tartozó kártyák tranzakciói megjeleníthetők. A 
számla kiválasztása után az alatta lévő választó mezőben jelennek 
meg a számlához kapcsolódó kártyák adatai: 
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Kártya száma +Tulajdonos neve + Kártya típusa. ebből a listából 

választható ki  a keresett bankkártya, vagy a    opció 
kiválasztásával áttekinthető a számlához tartozó összes kártya 
forgalma. 

Az időszak mező, a mindig aktuális maximum 3 hónap letöltött 
adataiból való időszak szűrésére vonatkozik. 

A fent beállított kereső feltételeknek megfelelő tranzakciók adatai 
jelennek meg a táblázatban. A táblázat oszlopai a számlainformációs 
modulban már megismert módon egyéni igény szerint módosíthatók 
(elrejthetők/megjeleníthetők, sorrendjük és az oszlopok szélessége 
változtatható) 

Kártya száma: a tranzakcióhoz tartozó bankkártya száma (4x4 
karakter) 

Jóv./Terh.: a tranzakció iránya. 

Dátum: a bankkártyával végzett tranzakció időpontja. 

Összeg: a bankkártyás tranzakció összege. 

Deviza: a tranzakció devizaneme. 

Művelet: a kártyatranzakció megnevezése 

Elfogadó neve: a kártya használó azonosítója (ATM, POS 
terminál). 

Elfogadó címe: a kártya használatának helye, címe. 

Státusz: Függő/Elszámolt. Elszámolt, vagyis könyvelt tételeknél a 
„könyvelve” mező dátuma is olvasható, vagy ha a tétel még 
függőben van, akkor a „könyvelve” mező üres. 

Könyvelve: a bankkártyával végzett tranzakció elszámolásának, 
könyvelésének időpontja. Amennyiben ez a mező üres, a tétel 
elszámolása még nem történt meg 

   gombbal aktualizálni tudja a még hiányzó, le nem 
töltött adatokat úgy, hogy a frissítés indítása után még ki kell 
választania a megjelenő listából a kívánt 
számlaszámot/számlaszámokat. A kérés a postaládába kerül, és 
innen a szokásos módon indítható. 

A táblázat soraival, oszlopaival kapcsolatos keresés, szűrés, 
összetett szűrés beállítás ugyanolyan elv alapján működik, mint a 
számlainformációs modulban. 
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Bezár, Nyomtat, Formáz gombok használata, ugyanolyan módon 
történhet, mint a számlainformációs modulban. 

Limitváltoztatás a  gombbal lehetséges. 

A Bank a bankkártyákat a Kondíciós listában meghatározott napi 
kártyahasználati alaplimitekkel (vásárlási limit, készpénzfelvételi 
limit) bocsátja ki. Önnek lehetősége van bank-kártyánként ettől eltérő 
napi költési limiteket megállapítani, de ez nem lehet magasabb, mint 
a Bank által meghatározott maximális kártyahasználati alaplimit. Az 
új limitek a módosítást követően azonnal hatályba lépnek. Az utolsó 
rendelkezést a Bank mindaddig érvényesnek tekinti, amíg Ön azt 
felül nem bírálja és a limitet újra, nem módosítja. 

A napi költési limit forint alapú bankkártyák esetén forintban, deviza 
alapú bankkártya estén devizában kerül meghatározásra. 

Bevásárlókártya és Internetkártya esetén kizárólag a napi vásárlási 
limit megállapítására van lehetőség, mivel ezek a kártyák készpénz 
felvételére nem alkalmasak. 

Üzleti Hitelkártya esetén lehetőség van havi költési limit 
megállapítására is. 

 

 

 

 
Számlaszám: a kártyához tartozó hitelkártya számla száma. 

Kártyaszám: a kiválasztott bankkártya száma (4x4 karakter), 
automatikusan megjelenik a képernyőn. 

Kártya típusa: a kiválasztott bankkártya típusa pl.: MasterCard 
Standard, Bevásárlókártya stb. 

Tulajdonos: a hitelkártya tulajdonosának neve. 
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Napi vásárlási limit: az Ön által kiválasztott bankkártyához tartozó 
aktuális vásárlási limit. 

Napi kp. felvételi limit: az Ön által kiválasztott bankkártyához 
tartozó aktuális készpénzfelvételi limit. 

Havi költési limit: az Ön által kiválasztott Üzleti Hitelkártyához 
tartozó aktuális havi költési limit. Kizárólag Üzleti Hitelkártya esetén 
van lehetőség havi költési limit megadására. 

Havi költések összege: adott hónapban az Üzleti Hitelkártyával 
lebonyolított tranzakciók összege. 

 Az új limitek: 

Új napi vásárlási limit: írja be az Ön által beállítani kívánt napi 
vásárlási limit összegét. Amennyiben a mezőt nem tölti ki, a jelenlegi 
vásárlási limit összege marad érvényben. 

Új napi kp. felvételi limit: írja be az Ön által beállítani kívánt napi 
készpénzfelvételi limit összegét. Amennyiben a mezőt nem tölti ki, a 
jelenlegi készpénzfelvételi limit összeg marad érvényben. A mezőre 
pozícionálva azonnal megjelenik egy információ a jelenleg 
igényelhető maximális limit összegével. Ennél magasabb értéket a 
program nem enged tárolni, ebben az esetben az OK gomb nem 
aktív. 

Új havi költési limit: írja be az Ön által beállítani kívánt havi költési 
limit összegét. Amennyiben a mezőt nem tölti ki, a jelenlegi havi 
költési limit összeg marad érvényben. Kizárólag Üzleti Hitelkártya 
esetén van lehetőség havi költési limit megadására. 

A beírt új értékek megadása után az aláíró mappába kerül a kérés, 
amit az aláírás után (lsd. aláíró mappa fejezet) a postalábába 
helyezve, a Bankba indítható lesz. 

A megbízást követően részletes visszaigazolás jelenik meg a 
képernyőn, amely tartalmazza a befogadott bankkártya adatait, a 
beállított limiteket, valamint az azt követő (nagyobb) limitek összegét 
is. 

A következő beállítható limit összegét tájékoztató jelleggel közöljük, 
Önnek lehetősége van ettől eltérő magasabb, illetve alacsonyabb 
limit beállítására, legfeljebb a maximális limit értékkel. 

 

„Számla” lap: a Számla száma mezőben kiválasztott számlához 
tartozó kártyainformációk jelennek meg. 



77 

 

 

Kártya száma: a kiválasztott bankkártya száma (4x4 karakter) 

Típusa: a kiválasztott bankkártya típusa pl.: MasterCard Standard, 
Bevásárló kártya stb. 

Deviza: a kártya devizaneme. 

Érvényes: a kártya érvényességének lejárata. 

Tulajdonos neve: a kiválasztott bankkártya birtokosának neve. 

Napi vásárlási limit: az Ön által kiválasztott bankkártyához tartozó 
aktuális, naponta vásárlásra felhasználható limit. 

Napi kp. limit: az Ön által kiválasztott bankkártyához tartozó 
aktuális, naponta készpénzfelvételre beállított limit. Bevásárló- és 
Internetkártya esetén nincs lehetőség a megadására. 

Biztosítás: az adott bankkártyához tartozik-e AHICO utazási 
balesetbiztosítás. 

Státusz: pl.: aktív - a bankkártya használható, letiltott – a bankkártya 
nem használható, mert letiltásra került. 

Fő/Társ: a kiválasztott kártya fő kártya vagy társkártya. 

Havi költési limit: az Ön által kiválasztott Üzleti Hitelkártyához 
tartozó aktuális havi költési limit. Kizárólag Üzleti Hitelkártya esetén 
van lehetőség havi költési limit megadására. 

Havi költések: adott hónapban az Üzleti Hitelkártyával lebonyolított 
tranzakciók összege. 

 

„Zárolt összegek” fül: a Számla száma mezőben kiválasztott 
számlához tartozó kártyainformációk jelennek meg. 

Azokat a le nem könyvelt tranzakciókat láthatja, amelyek zárolás alatt 
állnak, és még könyvelésre várnak. 

Kártya száma: a kiválasztott bankkártya száma (4x4 karakter). 

Összege: a tranzakció összege. 

Deviza: a tranzakció devizaneme. 

Engedély száma: belső, banki azonosító. 

Időpontja: a kártya használatának ideje. 
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Elfogadó neve: a kártya használó azonosítója (ATM, POS 
terminál). 

Elfogadás helye: a kártya használatának helye, címe. 

 

„Számlatörténet” lap: lekérdezheti a kiválasztott hitelkártya 
számlához tartozó egy vagy több hitelkártya történetét. (csak 
hitelkátya esetében látja ezt az oldalt) 

Számla száma: a kiválasztott bankkártya száma és neve. 

Jóv./Terh.: a tranzakció iránya. 

Művelet: belső, banki műveleti kódszám. 

Tranzakció dátum: a bankkártyával végzett tranzakció időpontja. 

Könyvelés dátum: a bankkártyával végzett tranzakció 
elszámolásának időpontja, amennyiben ez a mező üres, a tétel 
elszámolása még nem történt meg (zárolásban van). 

Összeg: a bankkártyás fizetés összege. 

Devizanem: a fizetés devizaneme. 

Leírás: a tranzakcióhoz kapcsolódó részletes információk, 
maximum 4 mező tartalmazza. 

 

„Számlaáttekintő” lap: egy összefoglaló kimutatást kap 
hitelkártyaszámlájáról, táblázatos formában történő megjelenítéssel. 
(csak hitelkártya esetében) 

Amennyiben egy hitelkártyaszámlával rendelkezik, az információk 
automatikusan megjelennek a táblázatban. Ha több 
hitelkártyaszámlával rendelkezik, akkor a számla szám mezőben 
választhatja ki, hogy mely hitelkártyaszámlájáról kíván részletes 
információt kapni. 
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Előző havi záróegyenleg: a fordulónapon a hitelkártyaszámla 
záró egyenlege. 

Terhelések: az utolsó fordulónap óta eltelt időszakban történt 
terhelések összege. 

Jóváírások: az utolsó fordulónap óta eltelt időszakban történt 
jóváírások összege. 

Aktuális egyenleg: a lekérdezés pillanatában a hitelkártyaszámla 
egyenlege. 

Zárolt összeg: a felhasználható hitelkeretet csökkentő, 
folyamatban lévő, a Bank által előjegyzett, de később teljesítendő 
tranzakciók (pl. kártyával történő fizetések, készpénzfelvétel 
idegen ATM-ben), illetve a felhasználható hitelkeretet növelő, a 
hitelkártyaszámlán történő jóváírások (pl.: pénztári befizetés, saját 
számlák közötti átvezetés). 

Vásárlások, Készpénzfelvételek: a fordulónap óta eltelt 
időszakban történt tranzakciók összege. 

Egyéb terhelések, Egyéb jóváírások: a fordulónap óta eltelt 
időszakban történt tranzakciók összege. 

Teljes hitelkeret: a számlatulajdonos igénylése alapján a Bank 
által a kártyabirtokos részére meghatározott keretösszeg, amely 
erejéig a hitelkártya használható. 

Felhasználható hitelkeret: a hitelkeretből szabadon 
felhasználható összeg (Hitelkeret összege – Aktuális egyenleg - 
Zárolt tételek). 

Fordulónap: az a számlázási nap, amelyen a fennálló 
hiteltartozás részleteiről számlakivonat készül minden hónap 
azonos napján. A fordulónapot követően 15 naptári napon belül 
kell legalább a minimum összegnek a hitelkártyaszámlára 
beérkeznie. 

Minimum fizetendő összeg: a hitelkártyaszámlára a Befizetési 
határidő napján 18 óráig a hitelkártyaszámlára minimálisan 
befizetendő összeg. A fordulónap és a befizetési határidő közötti 
időszakban tartalmaz adatot. 
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Befizetés határideje: a Minimum fizetendő összegre vonatkozó 
fizetési kötelezettség teljesítésének határideje. 

Befizetések: a fordulónap óta eltelt időszakban történő befizetés 
összege. 

Túlfizetés összege: a felhasználható hitelkeret és teljes hitelkeret 
közötti pozitív egyenleg. (amennyivel magasabb értéket mutat a 
felhasználható hitelkeret mező értéke a teljes hitelkerethez 
képest). 

Utolsó befizetés dátuma: az utoljára befizetett összeg időpontja. 

Utolsó befizetés összege: az utoljára befizetett összeg. 

Devizanem: a kártyaszámla deviza neme. 

Számlanyitás dátuma: a kártyaszámla létrahozásának időpontja. 

Számla státusza: aktív = élő kártya, vagy inaktív = letiltott kártya. 

Előző kivonat: az utoljára készített kivonat dátuma. 

Utolsó vásárlás: utoljára, vásárlásra használt tranzakció 
időpontja. 

Utolsó készpénzfelvét: utoljára, pénzfelvételre használt 
tranzakció időpontja. 

Utolsó feldolgozás: a kártya rendszerben történt legutóbbi 
feldolgozás (zárás) időpontja. 

Következő feldolgozás: a kártya rendszerben esedékes 
legközelebbi feldolgozás (zárás) várható időpontja. 
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7 ÁTUTALÁS MENÜ 
 

7.1 Forint átutalás 

Funkció célja: saját számlák közötti átvezetés indítása, illetve 
bankon belüli átutalás vagy bankon kívüli, bankközi (GIRO 
rendszeren keresztüli, Magyarországon belüli) forint átutalás 
indítása kedvezményezett partnere javára. 

Ön kezdeményezhet azonnali fizetési megbízást, azonnali 
teljesítésre eseti átutalást vagy jövőbeni időpontra értéknapos 
átutalást. 

 

Azonnali fizetési megbízás 

Amennyiben egytételes, értéknapot nem tartalmazó, 10.000.000 
HUF alatti, számlaszámra vagy másodlagos azonosítóra 
(mobiltelefonszám, e-mail cím, adóazonosító jel, adószám) 
kezdeményez átutalást, a megbízása azonnali átutalásként teljesül.  

Fontos!  

• Az azonnali fizetési megbízás fedezethiány esetén nem 
kerül várakoztatásra, ezért bankba küldés előtt 
gondoskodjon a fedezet rendelkezésre állásáról.  

• Amennyiben a számla könyvelése nem automatikus, akkor 
nem alkalmazhatja az azonnali fizetési megbízást.  

• Az aláírási módok közül a „faxos megerősítés” 
használata esetén a program ezt a típusú megbízást 
már nem is engedi bankba küldeni.  

• Az aláírási módok közül Ön aláíró eszközzel aláírja 
a megbízást, de a számla könyvelése mégsem 
automatikus, akkor a bakba küldést követően a bank 
utasítja vissza ezt a típusú átutalást. 

 

Eseti átutalás teljesítés feltételei: 

• a megbízás megfelel a formai, jogosultsági követelményeknek 

• a terhelendő számlán rendelkezik az átutalás/ok összegével 
és a kapcsolódó banki díjtételnek megfelelő fedezettel 

• a megbízást a Bank a teljesítés napján fedezethiány esetén a 
Banki órarendnek megfelelő befogadási határidőig 
várakoztatja 

Fontos! Amennyiben a szükséges fedezet a befogadási határidő 
végéig nem áll rendelkezésre, akkor az átutalási megbízás 
teljesítésére nem kerül sor, visszautasításra kerül! 

• az adott átutalás részösszegére teljesítés nem lehetséges 

• több átutalás egyidejű küldése esetén a teljesítés a Bankba 
beérkezés sorrendjében történik 

Teljesítés időpontja: irányadók a Bankra vonatkozó Banki 
Órarendjében foglaltak, amelyek megtekinthetők a www.cib.hu 
honlapon az „Elérhetőségek/Banki Órarend” menüpont alatt. 

http://www.cib.hu/
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Amennyiben kedvezményezett partnere Bankunk ügyfele, és 
rendelkezésre áll a megfelelő fedezet, akkor az Ön számlája 
azonnal terhelésre, az átutalás összege a kedvezményezett 
számláján azonnal jóváírásra kerül. 

Ha a kedvezményezett más Banknál vezeti számláját, akkor a 
„Megbízások befogadása és teljesítése” (Banki Órarend) szerint az 
adott Banki munkanapon az Átvételi időpontig benyújtott forint 
átutalási megbízások esetén a Bank biztosítja, hogy az átutalási 
megbízás összege a kedvezményezett pénzforgalmi 
szolgáltatójának a számláján legkésőbb az átutalási megbízás 
átvételét követő négy órán belül jóváírásra kerüljön. 

Adott Banki munkanapon az Átvételi időpontot követően benyújtott 
átutalási megbízás esetén a következő Banki munkanapon történik 
a teljesítés. Számlája a banki teljesítéssel egyidejűleg terhelődik 
(terhelés értéknapja). 

Fontos! A Banki órarendben rögzített átvételi időpontot követően 
benyújtott, eseti, bankon kívüli (GIRO) forint átutalási megbízásokat 
a Bank nem könyveli, csak érkezteti. 

Ezen átutalási megbízások fedezetének biztosítására kérjük, hogy 
fokozottan ügyeljen! Amennyiben a szükséges fedezet a terhelési 
nap végéig nem áll rendelkezésre, az átutalási megbízás 
teljesítésére nem kerül sor, amelyről értesítjük Önt. 

A bankon belüli átutalási megbízások, és a saját számlák közötti 
átvezetések esetében a Bank minden időben azonnal feldolgozza, 
és visszaigazolást küld a könyvelésről, vagy a fedezetre 
várakoztatásról vagy az elutasításról. 

 

Értéknapos megbízások 

Értéknapos megbízások alatt, azokat a Bankban várakozó forint 
megbízásokat értjük, amelyek valamely jövőbeni banki 
munkanapon lesznek végrehajtva, az Ön előzetesen beadott 
megbízása alapján. 

A teljesítés feltételei: 

• megbízás megfelel a formai, jogosultsági követelményeknek 

• terhelendő számlán legkésőbb a megadott értéknapon 
(teljesítési napon) rendelkeznie kell az átutalás/ok 
összegének és a kapcsolódó banki díjtételnek megfelelő 
fedezettel 

• a megbízást a Bank a teljesítés értéknapján fedezethiány 
esetén a Banki órarendnek megfelelő befogadási határidőig 
várakoztatja 

Fontos! Amennyiben a szükséges fedezet a befogadási határidő 
végéig nem áll rendelkezésre, akkor az átutalási megbízás 
teljesítésére nem kerül sor, amelyről értesítjük Önt. 

• az adott átutalás részösszegére teljesítés nem lehetséges 

• értéknapos utalást legkorábban a következő banki 
munkanapra és maximum egy évre előre adhat meg 
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Természetesen a Bankban várakozó tételek egy másik Business 
Terminálból, sőt más elektronikus szolgáltatáson keresztül is 
indíthatók, (módosíthatók, törölhetők) pl.: Internet Bankon, 
bankfiókban, CIB24 Ügyfélszolgálaton stb. 

Ezeket a megbízásait letöltheti a „Tétel állapot” lap „Frissít” 
nyomógombjának segítségével. Ennek folyamatát a “Tétel állapot 
lap” funkciónál olvashatja. 
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Visszaigazolások 

A megbízások Bankba küldésekor a feldolgozás eredményéről 
automatikusan részletes visszaigazolás érkezik az Ön 
„Postaládájába”. 

 

A megbízások feldolgozása az alábbi feltételek alapján lehetséges: 

• a számla könyvelése automatikus 

A Bank, az olyan számlákról küldött eseti forint tranzakciók 
esetében, ahol a megbízásokat aláírva (hitelesítve) indítja, a 
Bank automatikusan feldolgozza. 

Ebben az esetben, az aláíró mappában az aláírás módja iKey 
vagy Pendrive. 

• a számla könyvelése nem automatikus, a megbízások 
könyvelése banki jóváhagyást igényel 

A Bank, az olyan számlákról küldött forint tranzakciók esetében, 
ahol nem automatikus a számla könyvelése, a banki 
befogadásról ad visszajelzést. 

Ebben az esetben, az aláíró mappában az aláírás módja 
„faxos megerősítés”. 

Amennyiben az Ön Business Terminálja megbízásait a Bank nem 
automatikus módon teljesíti, akkor a visszaigazolási jegyzékben a 
beküldött, visszaigazolt megbízásokat a Bank banki jóváhagyásra 
átveszi, még nem könyveli. Ezen megbízások könyvelésére, az Ön 
által visszaküldött visszaigazolási jegyzék hitelesítése után kerül 
sor, a banki jóváhagyást követően. A teljesítésre a banki 
órarendnek megfelelően kerül sor, amely megtalálható a 
honlapunkon (www.cib.hu). 

 

Fontos! 

Az előre beküldött értéknapos és az utolsó átvételi időpont után 
beküldött átutalási megbízások fedezetének biztosítására fokozottan 
figyelni kell, mert a megbízások fedezetvizsgálata az esedékesség 
napján történik. 

 
 

A Bankon belüli megbízásokat és saját számlák közötti 
átvezetéseket a Bank minden időben azonnal feldolgozza és 
visszaigazolja: 

• könyvelt megbízásként, ha a megfelelő fedezet 
rendelkezésre áll 

• elutasított megbízásként, ha hibás a megbízás 

http://www.cib.hu/
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• fedezethiány esetén sorba állítja a következő banki 
feldolgozási nap végéig 

 

A feldolgozás során fedezettel nem rendelkező megbízások - a 
bankon kívüli, bankon belüli átutalások és saját számlák közötti 
átvezetések egyaránt - a bankban sorba állnak. Ezek a terminálban 
„fedezetre vár” státuszba kerülnek, amelyet a Tétel állapot lapon, az 
„Állapot” oszlopban követhet nyomon. 

 

Amennyiben a szükséges fedezet a banki feldolgozási idő végéig 
nem áll rendelkezésre, akkor a megbízás visszautasításra kerül, 
amelyről egy azonnali üzenetben értesül a megbízást indító 
felhasználó. 

A visszaigazolási jegyzék legalább kétoldalas, ahol az első oldal 
összegezve mutatja, hogy a beérkező tételek közül a Bank hány 
darabot és milyen értékben dolgozott fel (könyvelt, érkeztetett, vagy 
jóváhagyásra váró) illetve utasított el, bankon belüli és bankon kívüli 
bontásban. 

A következő oldalon tételenként megjelenítésre kerülnek a 
megbízások a feldolgozásuk aktuális állapotának megadásával. 

A tételek állapotát és az egyes állapotok leírását a “Tétel állapot lap” 
-on találja. 

 

Az utalás rögzítésének lehetséges lépései a következők: 

Rögzítés: egyszeri, ill. rendszeres utalás - vagy importálás 

Importálás: A Business Terminál egy ún. „interface” segítségével 
csatlakoztatható az Ön pénzügyi/számviteli rendszeréhez. Az 
interface segítségével, az Ön rendszerében elkészített átutalási 
megbízások továbbíthatók a Business Terminál rendszerbe. A 
csatlakoztatás beállításával kapcsolatos kérdésekkel kérjük, hívja a 
CIB Bank Vállalati Digitális Szolgáltatások Ügyfélszolgálat vonalát. 
Rögzítés után kötegelés (több tétel esetén célszerű a tételeket 
kötegekbe foglalni), vagy közvetlenül aláírásra továbbítás 
lehetséges. 

aláírás (a megbízásokhoz tartozó közös funkciókat a 9-ik pontban 
találja meg) 

bankba küldés 

visszaigazolás mentése vagy nyomtatása 
 
 
 

 
! 

A Bank minden benyújtott megbízásról Önnek 
visszaigazolást küld. Azon megbízások teljesítéséért vagy 

  visszautasításáért, amelyekről nem érkezett meg a  
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visszaigazolás, a Bank nem vállal garanciát! 

 

 

Beviteli képernyő 

Forint átutalás rögzítéséhez, Önnek az átutalás menün belül a 

forint átutalás menüt, vagy a   ikont kell kiválasztania. 

A forint utalások kezelésére egy többlapos képernyő szolgál. A 
lapok váltásához kattintson az ablak felső sorában a megfelelő 
feliratú fülre: 

Rögzítés, Tétel állapot, Rendszeres, Import, Partnerek, 
Paraméterek 

 
A forint utalási megbízások előkészítése két lépésből áll: 

A Rögzítés lap, a Rendszeres lap vagy az Import lap 
segítségével átutalási tételek előállítása. 

A tételek kötegelése. 

Az előkészített tételek egyesével vagy kötegenként küldhetők 
tovább az aláíró mappába, és onnan megfelelő hitelesítés után 
a postaládába. 

 

Az átutalási megbízások állapotát nyomon követheti a Tétel 
állapot lap segítségével. 

A Partnerek lapon lehetősége van megtekinteni és 
karbantartani azoknak a jogosultaknak a nevét és 
számlaszámát, akiknek már rögzített vagy a későbbiekben 
rögzíteni fog utalást. 

A Paraméterek lapon található beállításokat módosíthatja 
egyéni igényének megfelelően. 

Minden lapon lehetősége van gyorsmenü használatára, amit az 
egér jobb gombjával kattintva hívhat elő. Az egyes listákat 
megjelenítő táblázatok elemei egyszerűen rendezhetők és 
szűrhetők. 

Minden lapon található egy  gomb, amellyel kiléphet 
a forint utalás funkcióból. 

 

 Rögzítés lap 
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Ez az ablak a forint utalások kézi rögzítésére, módosítására és 
kötegelésére szolgál. 

A képernyő, valamint a rögzítés menete négy részből áll: 

 

A bal felső részen található rögzítő mezőkben megadhatók az 
új átutalás adatai. 

Az elmentett megbízások a rögzített tételek listájába kerülnek, 
amely a képernyő bal alsó részén található. Egy rögzített tételre 
kattintva annak adatai megjelennek a rögzítő mezőkben. 

A jobb felső részen új kötegek hozhatók létre. 

A kötegek tartalma a jobb alsó részen található táblázatban 
jelenik meg, miután a rögzített tételeket a megfelelő gomb 
megnyomásával hozzáadta. 

Az előkészített tételek a rögzített tételek listájából egyesével 
vagy kötegenként küldhetők tovább az aláíró mappába, és 
onnan megfelelő hitelesítés után a postaládába. 

 

Rögzítés 

Alap adatok: alapvetően a kötelezően kitöltendő mezőket 
tartalmazza, kivételt képez a „Partnerek közötti egyedi 
azonosító” mező. 
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Kedvezményezett neve: A mezőbe a kedvezményezett 
megnevezését kell írni. Ha Ön már egyszer beírta, akkor a 
rendszer eltárolja, és a következő alkalommal a listából 
kiválasztható. 

Számla száma vagy másodlagos azonosítója: A 
kedvezményezett teljes számlaszámát, vagy a másodlagos 
azonosítót lehet megadni. 

A kötőjelek és a szóközök elhagyhatók. 

Ha Ön már egyszer beírta, akkor a rendszer eltárolja, és a 
következő alkalommal a listából kiválasztható. 

Lehetőség van kizárólag másodlagos azonosítóra megbízást 
rögzíteni a kedvezményezett nevének megadása nélkül is. 

Fontos! Felhívjuk figyelmét, hogy a kedvezményezett nevének 
kitöltése nélkül is rögzíthet azonnali fizetési megbízást, de az 
így rögzített partner adatai nem kerülnek tárolásra a 
partnerlistába. 

 

Típusa: Itt választhatja ki, hogy GIRO vagy IBAN formátumú 
számlaszámot ad-e meg, vagy a másodlagos azonosítók 
egyikét (mobiltelefonszám, e-mail cím, adóazonosító jel, 
adószám). 

Ha Ön már egyszer beírta a számlaszámot vagy másodlagos 
azonosítót, akkor a rendszer eltárolja, és a következő 
alkalommal a listából kiválasztható. 

GIRO formátum: 16 vagy 24 számjegyből áll. 

IBAN formátum: Az európai szabványnak megfelelő 
számlaszám formátum, amelynek hossza országonként eltérő, 
de legfeljebb 28 értékes karaktert tartalmazhat. Ebből az első 
kettő betű, és az országot azonosítja. Szokás az IBAN 
számlaszámot négyesével szóközökkel tagolni (a hossza így 
max. 34 karakter lesz). 

Átutalás összege: az átutalni kívánt összeget kell megadni. 

Partnerek közti egyedi azonosító: Az átutalás azonosítását 
szolgáló egyedi azonosító. Megfeleltethető a korábbi 
„Bizonylatszám” mezőnek, de ez az új mező 35 karakter hosszú, 
alfanumerikus, így betű és szám is beírható. A mező kitöltése 
nem kötelező. 

Esedékes: A mezőbe az átutalás tervezett értéknapját kell 
beírni, amennyiben az későbbi nap, mint a megbízás 
rögzítésének a napja. (Alapesetben, a mezőben mindig az 
aktuális dátum szerepel) 

Ez a dátum nem jut el a Bankba, csak a kötegelő munkáját 
könnyíti meg a megbízások közötti válogatáskor. A megbízások 
kötegelése során az itt megadott esedékességi nap felülírható 
a megbízási köteg kiválasztott értéknapjával. 
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Figyelem! Hasznos lehet Önnek, ha ezt az információt pontosan 
rögzíti: 

Amennyiben eseti megbízási köteget indít, akkor ez a dátum 
segít a köteg összeállításában. Aláírásra küldés nyomógomb 
után megjelenő ablakban a “Azonnali” rádiógomb legyen aktív. 
Fontos, hogy innentől kezdve a tételenkénti esedékesség 
dátumnak a feldolgozásban nincs semmilyen hatása, mert a 
tételek feldolgozása a Bankba küldést követően, azonnal 
megtörténik. 

Amennyiben olyan köteget készít, amelyben az egész kötegre 
vonatkozóan ad egy jövőbeni értéknapot, akkor a köteg 
összeállításánál ez a dátum is figyelembe vehető. Aláírásra 
küldés nyomógomb után megjelenő ablakban a “Értéknap” 
rádiógombot válassza ki és az aktívvá váló naptárban jelölje be 
a jövőbeni értéknapot. Fontos, hogy innentől kezdve a 
tételenkénti esedékesség dátumnak a feldolgozásban nincs 
semmilyen hatása, mert a teljes köteg feldolgozása a beállított 
értéknapon fog történni. 

Lehetőség van un. “vegyes” értéknapos köteg indítására. Ebben 
az esetben a kötegben szereplő tételek értéknapja az 
esedékesség mezőjében megadott dátum! Aláírásra küldés 
nyomógomb után megjelenő ablakban a “Esedékesség 
kezelése értéknapként” rádiógombot válassza ki.  Fontos, hogy 
innentől kezdve a tételenkénti esedékesség dátumnak 
megfelelően történik a feldolgozás. 

 
 

„Közlemény: Tetszés szerint kitölthető. A program megjegyzi az 
adott kedvezményezettnek szóló megbízások közleményeit. 

 

Opcionális adatok: az átutalás azonosítását megkönnyítő 
tetszőlegesen kitölthető adatok. 
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Átutalás jogcíme: A listából kiválaszthatja az átutalás jogcímét. 

A jogcímközléssel meghatározható a tranzakció típusa. A 
pénzforgalmi szolgáltatók a számlatulajdonosok számára 
(átutalók és kedvezményezettek) pénzforgalmukról 
kimutatásokat, statisztikákat készíthetnek. A lista ISO20022 
szabványú külső kódlistából kiválasztott jogcímkódokat 
tartalmaz. 

Átutaló azonosítója: Az átutalás azonosítását szolgáló egyedi 
azonosító. 

Az átutaló személyt, vagy szervezetet azonosító adat, amely 
megkönnyítheti a kedvezményezett számára az átutaló 
azonosítását. 

Azonosító típusa: Amennyiben kitölti fenti adatot, akkor ki kell 
választani, hogy az átutaló személy, vagy szervezet. 

Tényleges fizető fél neve: Itt megadhatja a tényleges fizető 
nevét. Az átutaló (a számla tulajdonosa) nem feltétlenül egyezik 
meg a tényleges fizetővel: harmadik fél, aki a kedvezményezett 
részére fizet, vagy akinek nevében a terhelendő számla 
tulajdonosa fizet. 

Azonosítója: A tényleges fizető fél egyedi azonosítója, amely az 
átutalás azonosítására szolgál. 

Azonosító típusa: Amennyiben kitölti fenti adatot, akkor ki kell 
választani, hogy az átutaló személy, vagy szervezet. 

Kedvezményezett azonosítója: A kedvezményezett 
azonosítását szolgáló egyedi azonosító. 

Azonosító típusa: Amennyiben kitölti fenti adatot, akkor ki kell 
választani, hogy az átutaló személy, vagy szervezet. 

Tényleges kedvezményezett neve: Itt megadhatja a tényleges 
kedvezményezett nevét: harmadik fél, aki a kedvezményezett 
számláján jóváírt összeg címzettje. 

Azonosítója: A tényleges kedvezményezett fél egyedi 
azonosítója, amely az átutalás azonosítására szolgál. 
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Azonosító típusa: Amennyiben kitölti fenti adatot, akkor ki kell 
választani, hogy az átutaló személy, vagy szervezet. 

 

Rögzített tételek listája 

 

     - az opció bekapcsolásával a rögzített 
tételek listája felfelé - a rögzítő mezők rovására - megnő, így 
egyszerre több tétel áttekintése lehetséges. 

Ha egy rögzített tétel adataiban változtatni szeretne, akkor a 
tételre kattintva az adatai megjelennek a rögzítő mezőkben. A 

változtatások után a gombra kattintva mentheti a 

módosításokat, vagy   az gombra kattintva új 
tételként rögzítheti. 

Itt jelennek meg az esedékes Rendszeres utalások is, de az 
importált tételek viszont nem kerülnek automatikusan a rögzített 
tételek közé. Az importáláskor kötegelt tételek azonban már 
együtt kezelhetők a kézileg rögzített tételekkel. Akár ki is 
vehetők a kötegből, és így a rögzített tételek listájába kerülnek. 

 
 

 
Kötegelés 

Ön a képernyő bal alsó részén láthatja a már rögzített 
átutalásokat, mellette a jobb alsó részen pedig a kiválasztott 
köteg tartalmát. Az aktív köteget a jobb felső sarokban lévő 
„Kötegek” ablakban választhatja ki. 

A 2 ablak közötti függőleges válaszvonal segítségével testre 
szabhatja az ablakok méretét, az adatokat tartalmazó mezőkre 
kattintva pedig aktiválja az adott ablakot. Jobb gombbal az 
ablakokra kattintva személyre szabhatja az oszlopokat, illetve 
elmentheti a változásokat. 
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A változások mentésének, illetve visszatöltésének lehetősége 
biztosítja, hogy Ön mindig saját beállításait használja. 

Az egér jobb gombjával sorokat lehet másolni, kivágni, illetve 
beilleszteni, többszörös kijelöléssel is. Ezeket a funkciókat 
természetesen a forint átutalás összes táblázat típusú 
ablakában használhatja, így megkönnyítve a tételek másolását, 
illetve a kezelőfelület használatát. 

Például: itt a bal alsó ablak az aktív, a zöld színű fejléc jelzi és 
az ahhoz tartozó funkció gombok zöldek. 

 
 
 

Keresés 

: Sor keresése a táblázatban a színnel 
megjelölt oszlop tartalma alapján. 

Szűrés 

: Táblázat sorok szűkítése a színnel 
megjelölt oszlopok tartalma alapján. 

Összetett szűrés: 

: Táblázat sorok szűkítése összetett 
feltételek megadása alapján. Feltételnek saját sablonokat is 
készíthet, illetve elmenthet, ezzel egyszerűsítve és gyorsítva a 
kezelést. Ezek a funkciók teljes mértékben megegyeznek a 
számlainformációs modulban használtakkal. 
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Nyomógombok 
 

A kijelölt megbízások aláíró mappába 
helyezése. 

 

A kiválasztott tételek formázott megjelenítése. 
 

A kiválasztott tételek nyomtatása. 
 

A kiválasztott tételek törlése a bal oldali 
ablakból. 

 

Az aktuális kötegben lévő kijelölt tételek 
törlése a jobb oldali ablakból. 

 

A kiválasztott tételek kötegbe tétele. 

Összes tétel kötegbe tétele. 

A kiválasztott tételek kötegből kivétele 
 

Összes tétel kötegből kivétele. 

A jobb felső részen található a kötegek listája. Ön itt választhatja 
ki, hogy melyik köteg tartalmát kívánja megjeleníteni a jobb alsó 
ablakban. 

 

Nyomógombok 
 

: Új köteg létrehozása. 

 
: A kiválasztott köteg törlése. 

: A kiválasztott köteg módosítása. 
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A kiválasztott köteg tételeinek formázott 
megjelenítése. 

A kiválasztott köteg tételeinek nyomtatása. 

A kiválasztott köteg tételeinek exportálása. 

A kijelölt megbízások aláíró mappába helyezése. A 

 gombbal kiléphet a forint utalás funkcióból. 

 

Rendszeres lap 

A bankon belüli vagy bankközi (GIRO rendszeren keresztül), 
állandó jellegű forint átutalás megadása forintszámláról 
kedvezményezett partnere javára, az Ön által megadott 
időintervallumon belül, adott banki napon, adott gyakorisággal 
és összeggel. 

Az ismétlődő átutalásokat a Business Terminál rendszer az 
előre definiált ismétlődési kritériumok szerint automatikusan 
generálja és az adott teljesítési napon a „rögzítés” fül rögzített 
tételek listára helyezi. Ettől a pillanattól a tétel úgy viselkedik, 
mint egy eseti átutalási megbízás, igény szerint kötegelhető, 
módosítható, aláírható és Bankba küldhető. Az eseti forint 
tranzakciókkal kapcsolatos részleteket megtalálja a „Forint 
átutalás” „Rögzítés” fül alfejezetben. 

A rendszeres tételek felvételekor a megszokott adatokon kívül 
meg kell határozni az ismétlődés rendjét is. Erre szolgál ez az 
ablak. 

A tételek az előre meghatározott napon automatikusan 
megjelennek a rögzített tételek listáján. 

 

Ismétlődés rendje (kötelezően megadandó): a megbízás 
érvényességi időintervallumát határozza meg a „–tól, -ig” 
mezőkben. 
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Az alábbi hónapok napján (kötelezően megadandó): a felfelé és 
lefelé mutató nyílra kattintva válassza ki, vagy a mezőbe írja be, 
hogy az adott hónap melyik napján szeretné, hogy a Business 
Terminál rendszer automatikusan generálja rendszeres 
átutalási megbízását. A hónapok megadásához, az adott hónap 
száma alatt levő négyzetbe kattintva helyezzen el egy pipát. 

Egyéb kívánságok: 

Még módosítani kell: ha rendszeres megbízását – miután azt 
Önnek a rendszer előkészítette - aláírás és Bankba küldés előtt 
módosítani kívánja, akkor jelölje ki ezt a lehetőséget. Ha Ön a 
módosítási lehetőséget választotta, a megbízások generálása 
után a tételek képernyőn a módosít gomb aktív állapotba kerül, 
így Önnek lehetősége nyílik a megbízás módosítására. A 
rögzített tételek listájában ezeket a tételeket egy csillag jelöli, és 
módosítás nélkül nem lehet kötegbe helyezni. Ilyen megbízás 
lehet például egy változó összegű, de minden más szempontból 
azonos paraméterű közüzemi díj átutalása. 

Hétvége előtt pénteken: ha az állandó megbízás 
végrehajtásának időpontja, valamely hónap során hétvégére 
esik, akkor Ön megbízhatja a Bankot, hogy ilyen esetben a 
hétvégét megelőző pénteken hajtsa végre az átutalást, 
amelynek a teljesítése egyébként hétfőre esne. 

Állapot: 

Aktív: minden rögzített rendszeres átutalási megbízás 
alapállapotban aktív, tehát az előre megszabott kritériumok 
alapján a rendszer automatikusan generálni fogja. 

Felfüggesztett: Ön az aktív állapotú rendszeres átutalási 
megbízásait felfüggesztheti. Ebben az esetben a rendszer nem 
generálja automatikusan a megbízásokat. A felfüggesztésre 
abban az esetben lehet szükség, ha Ön úgy dönt, hogy 
átmenetileg mégsem küldi el valamely megbízását, vagy egy 
másik csatornán Ön az utalást már megtette. 

 
 



96 

 

 

  opció bekapcsolásával a táblázat felfelé a 
rögzítő mezők rovására megnő, így egyszerre több tétel 
áttekintése lehetséges. 

Táblázat funkciók: A lista elemei egyszerűen rendezhetők és 
szűrhetők ugyan úgy, mint a „Rögzítés” lapon. 

   gomb megnyomásával előre előállíthat később 
esedékes tételeket. A felugró ablakban beállíthatja, hogy csak 
a kijelölt vagy az összes rendszeres utalás generáljon azonnal 
rögzített tétel(eke)t. Beállítható továbbá, hogy adott időpontig 
minden esedékességre, vagy csak a következő esedékességre 
kell-e azonnal rögzített tétel(eke)t generálni. 

 kijelölt tételek törlése. 

Ha egy rendszeres tétel rögzítése kész, akkor   

gombbal a rögzítettekhez kerül. 

A „Tételek” lapon bármikor ellenőrizhető, de csak itt 
módosítható a paraméterezése. Az ismétlődés rendjének 
megfelelően a Terminál elindításakor a rendszer feldobódó 
üzenetben jelzi Önnek, hogy esedékessé vált a Bankba 
küldése. 

Megjelenik a „Rögzítés” lapon és a rögzített tétel feltételnek 
megfelelően végrehajtja a módosítást. A továbbiakban 
ugyanolyan módon kezelendő, mint egy rögzített megbízás. 

 kiléphet a forint utalás funkcióból. 

 
 

Import lap 

Az exportált, vagy egyéb forrásból származó, a megfelelő 
formátumra alakított import állományokat további feldolgozás 
céljából betöltse. 
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A három részre osztott bal oldali részben a más rendszerben 
rögzített tételeket olvashatja be. 

A    bal    felső    importáló    részen    az        gomb 
megnyomásával beolvasható a kívánt fájl. 

Az importált tételek a bal alsó részen található importált tételek 
táblázatba kerülnek. 

A hibás vagy hiányos tételek a bal felső részen maradnak a 
hibalistában. Ha a hibás tételre kattint, annak adatai 
megjelennek a rögzítő mezőkben, ahol javíthatók, majd a tétel 

a       gomb megnyomásával átkerül az importált 
tételek listájába. 

Az importált tételek egyesével vagy kötegelés után küldhetők 
tovább az aláíró mappába, és onnan megfelelő hitelesítés után 
a postaládába. Az itt kötegelt tételek a Rögzítés lapon is 
megjelennek a kötegek között, ahol a kézileg rögzített tételekkel 
megegyezően kezelhetők. 

Az importált tételeket aláírásra küldés vagy kötegelés nélkül 
nem menti a program. 

 

Importáló rész 

A lenyitható listából válassza ki azt a számlát, amelynek terhére 
az utalási megbízásokat ki akarja tölteni! 
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Amennyiben az importálás során az állomány hibás, azt a 
Hibalista alatti felsorolás mutatja meg. A formailag helyes 
megbízás(oka)t a program elfogadja és az Importált tételek 
ablakban meg is mutatja. 

Megbízó ellenőrzése importból: Ha bejelöli, akkor a program 
ellenőrzi a tételekben szereplő terhelendő számlaszámot, és 
csak azokat a tételeket importálja be, amelyekben ez egyezik a 
kiválasztott megbízó számlaszámával. Egyébként a tételeket a 
megbízó számlaszámának ellenőrzése nélkül a kiválasztott 
számlaszámra importálja be. 

Hibás dátumok átírása: Ha a beimportálandó tételek között van 
lejárt esedékességű, ennek az opciónak a bekapcsolásával 
elkerülheti, hogy azok hibalistára kerüljenek, az importáláshoz 
megadhat egy új esedékességi dátumot. 

Kódlap: Válassza ki az importálandó file kódkészletét (852, 
ANSI)! 

Az  gomb megnyomása után válassza ki a betölteni 
kívánt fájlt és annak típusát! 

Az importálható file-típusok részletes leírását megtalálja 
honlapunkon (www.cib.hu\bt) illetve az Ön telepített Business 
Terminál könyvárában a dokumentációk között. 

Amennyiben Ön szeretné megbízásait az új magyar szabvány 
szerint kezelni, akkor a HCT.xml típus használatával ez a 
lehetőség a rendelkezésére áll. 

A rögzített megbízásait ebben a formátumban exportálni és egy 
másik Business Terminálba importálni is lehetséges. 

http://www.cib.hu/
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A hibalistában találhatók azok az importált tételek, amelyeknek 
egy vagy több adata nem megfelelően lett kitöltve. Ha egy 
tételben több hiba is található, akkor az, több sorban jelenik meg 
a hibalistában, külön hibaüzenettel. A hibalista tételszáma () 
tehát nem a hibás tételek, hanem a hibák mennyiségét mutatja. 

A hibás tételre kattintva annak adatait megjelenítheti a hibalista 
fölött látható módosító mezőkben. 

A megfelelő mező javítása után nyomja meg a   

gombot, melynek hatására a tételek megjelennek az importált 
tételek listájában, a bal alsó táblázatban. 

Az importált tételek egyesével vagy kötegelés után küldhetők 
tovább az aláíró mappába, és onnan megfelelő hitelesítés után 
a postaládába. 

Az itt kötegelt tételek a Rögzítés lapon is megjelennek a kötegek 
között, ahol a kézileg rögzített tételekkel megegyezően 
kezelhetők. 

Az importált tételeket aláírásra küldés vagy kötegelés nélkül 
nem menti a program. 

 
 

 
 Tétel állapot lap 

Itt nézheti meg a rendszerben lévő megbízások/tételek 
állapotát, vagyis az összes létező rögzített, importált, vagy a 
rendszeres, illetve az értéknapos utalásként előállított tételeket 
és tárolt jellemzőit. Kivételt képeznek az archiválási idő letelte 
után automatikusan törölt tételek. 
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A legördülő menüből válassza ki, hogy melyik számlához 
tartozó tételeket kívánja megtekinteni. Ha nemcsak egy, hanem 
az összes számla tételeit látni szeretné, akkor válassza a 
<minden számla> lehetőséget! 

A továbbiakban a kiválasztott számlaszámhoz tartozó tételek 
között kereshet, illetve különböző szűrők, beállításával 
rendszerezheti a táblázatot. 

 

A forint átutalási megbízás a következő állapotokat vehet fel: 

Rögzített: kötegelésre vár a rögzített tételek között 

Aláírásra vár: az aláíró mappában lévő, aláírásra vagy 
postaládába küldésre váró tétel 

Postaládában: postaládában indításra váró, küldendő tétel 

Elment: tétel a Bankban van, de a Bank még nem igazolta 
vissza (pl. megszakadt a banki kapcsolat) 

Bankban jóváhagyásra vár: speciális úgynevezett faxos 
megerősítésre vár 

Érkeztetett: eseti átutalási megbízás, ami a Banki órarendben 
rögzített átvételi időpont után került a Bankba feldolgozásra 
vagy értéknapos átutalási megbízás, melynek a teljesítési 
(érték)napja még nem érkezett el 

Várakozó: eseti és értéknapos megbízás, amely a teljesítés 
értéknapján fedezetre várakozik 

Könyvelt: archiválható a Paraméterezés lapon beállított ügyfél 
általi paraméterezés szerint. 

Fontos! 

A Bankban a feldolgozásra várakozó megbízások állapot 
változásakor a rendszer automatikus üzenetet küld: 

• Az értéknapos tétel értéknapján reggel: a tétel könyvelt 
vagy várakozó. 

• A várakozó értéknapos és eseti tételről napközben további 
értesítés készül, amíg a fedezetre vár. Ha nem lesz 
elegendő fedezet nap végéig, akkor végleges elutasító 
üzenet készül és a megbízás „kötegben” állapotot kap. 

• Az eseti megbízás, az átvételi határidő után „érkeztetett” 
állapotú, majd a következő feldolgozási nap reggel a 
megfelelő fedezettel teljesített tétel „könyvelt” állapotú 
lesz. Fedezet hiány esetén a banki feldolgozási időn 
belül „fedezetre vár” a nap végéig. Ekkor elutasításra 
kerül, vagy még a feldolgozást megelőzően törlés miatt 
- a megbízás „kötegben” állapotot kap. 
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• A faxos/nem automatikus könyvelésű tételekről a banki 
jóváhagyást követően az első feldolgozás során a tétel 
„könyvelt” állapotú lesz,  elutasítás, vagy  még a 
feldolgozást megelőzően törlés miatt  a megbízás 
„kötegben” állapotot kap. 

 

Megbízások lekérdezése 

Ha Ön egy számlához tartozó összes, Bankban várakozó 
megbízását meg kívánja jeleníteni, akkor kattintson a  

 gombra. 

Ekkor a postaládába egy lekérdezés kerül, amely a következő 
kommunikáció során letölti egy másik Business Terminálról, 
vagy a Bank egy másik szolgáltatásán keresztül (Internet Bank, 
CIB24, vagy fiókhálózat) indított és még nem teljesült 
megbízásait. 

Ezek lehetnek eseti és értéknapos megbízások. Értéknapos 
megbízást maximum a beadási napot követő 1 évre előre adhat 
meg. 

Azok a megbízások, amelyeket nem az Ön Business 
Terminálján keresztül indított, a feldolgozást (teljesítés vagy 
elutasítás) követően kikerülnek ebből a listából. Az ilyen 
megbízás visszaigazolását a Bank az eredetileg elindított 
szolgáltatásnak küldi. 

Például, Ön rendelkezik Internet Bankkal és indít egy banki 
feldolgozási időn kívüli megbízást, amit a Bank átvett és még 
nem könyvelt. Ezt meg kívánja jeleníteni a Business 
Termináljában is, ezért indít egy frissítést. Ennek 
eredményeképpen megjelenik “Érkeztetett” állapotú tételként. A 
következő banki napon ez a megbízás automatikusan 
feldolgozásra kerül és az Internet Bank postaládájába bekerül a 
teljesítésről a visszaigazolás. Ezt követően a Business 
Termináljában az első kommunikáció alkalmával Önnek 
automatikusan frissülnek a Bankban várakozó tételei, melynek 
következtében ez a megbízás a Tételek közül kiesik. 

 

Megbízások törlése 

Ha Ön valamely, Bankban várakozó megbízását a beküldés 
után töröltetni szeretné, vissza kívánja vonni, akkor kattintson a 

 gombra. A visszavonás is megbízásnak minősül, 
amit Önnek alá kell írnia. 
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Fontos! Fizetési megbízást a terhelési napot megelőző Banki 
munkanapon a Banki Órarendben meghatározott időpontig 
vonhatja vissza (módosíthatja). 

A megbízás sikeres visszavonása esetén a Banki rendszerben 
azonnal törlésre, a Business Terminálban pedig “kötegben” 
állapotba kerül és Ön egy későbbi időpontban új tételként 
elindíthatja, módosíthatja, vagy ténylegesen törölheti a rögzített 
tételek közül. 

Amennyiben a megbízás közben már teljesítésre került, vagyis 
könyvelődött az Ön számláján, akkor a visszavonásra nincs 
lehetőség. 

 

További nyomógombok: 

 a tétel listában szereplő összes tétel kijelölése. 

 a kijelölt tételek fájlba mentése. 

    a kijelölt tételek A4-es formátumban fejléces 
papíron nyomtathatók vagy menthetők. A Paraméterek lapon 
(Formázás: tömör) állítható, hogy a táblázat teljes tartalma vagy 
a tételek fontosabb adatai jelenjenek meg. 

  a kijelölt tételek táblázatos formában nyomtathatók 
ennek a gombnak a segítségével. 

      gomb segítségével kiléphet a forintutalás 
funkcióból. 

 
 

 
Partnerek lap 

Új megbízás rögzítésekor vagy egy tétel módosításakor a 
program a partner adatait automatikusan eltárolja. Legközelebb 
már nem kell mindent ismét beírnia, elég, ha a 
„Jogosult neve, számlaszáma” listáját lenyitja, és a partner 
nevét kiválasztja. Ezzel nemcsak gyorsíthatja a munkáját, 
hanem jelentősen csökkentheti a rögzítéskor elkövetett hibák 
számát is. 

Az így felépült partnertörzs karbantartását teszi lehetővé ebben 
a funkcióban. 

A   partner   adatai   az    gombra kattintva kerülnek 
rögzítésre – a program ellenőrzi a megadott számlaszám 
helyességét. 
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Kedvezményezett neve: A mezőbe a kedvezményezett cég 
megnevezését kell írni. 

Jogcím: A listából kiválaszthatja az átutalás jogcímét. 

Számla száma vagy másodlagos azonosítója: A 
kedvezményezett teljes számlaszámát, vagy a másodlagos 
azonosítót lehet megadni. 

Típusa: Itt választhatja ki, hogy GIRO vagy IBAN formátumú 
számlaszámot ad-e meg, vagy a másodlagos azonosítók 
egyikét (mobiltelefonszám, e-mail cím, adóazonosító jel, 
adószám). 

GIRO formátum: 16 vagy 24 jegyből áll. Tagolható kötőjellel, 
szóközzel vagy egybe is írható. 

IBAN formátum: Az európai szabványnak megfelelő forma, 
amelynek hossza országonként eltérő, de legfeljebb 28 értékes 
karaktert tartalmaz. Ebből az első kettő nem számjegy, hanem 
betű, és az országot azonosítja. Szokás az IBAN számlaszámot 
négyesével szóközökkel tagolni (a hossza így max. 34 karakter 
lesz). 

Partner adatainak módosításához vagy részletes 
megtekintéséhez válassza ki a táblázatból a partnert, melynek 
hatására a partner adatai megjelennek a szerkesztő mezőkben. 

Önnek lehetősége van a partner nevének, számlaszámának 
vagy másodlagos azonosítójának megváltoztatására, amit a   

    gombra kattintva a program elvégez. 

Figyelem! Ekkor az adatok módosulnak! 

Önnek lehetősége van ugyanazon partner nevéhez, GIRO és 
IBAN formátumban is számlaszámot, illetve másodlagos 
azonosítót felvinni. 

Figyelem! Az ugyanarra a névre felvett GIRO formátumú 
számlaszám és ugyanarra a névre felvett IBAN formátumú 
számlaszám, mindkét esetben új partnerként kerül a partner 
állományba! Ez vonatkozik a másodlagos azonosítóra való 
rögzítés esetén is. 

Amennyiben egy partnerhez több, más Banknál vezetett 
számlaszámot vagy több másodlagos azonosítót is   berögzít, 

akkor   az      gombra kattintva új adatként kerül 
rögzítése. 
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Figyelem! Ekkor a partner ugyanazon néven egy másik 
számlaszámmal vagy másodlagos azonosítóval jelenik meg!! 

A képernyő jobb oldalán található gombsorok az alábbi műveleteket 
szolgálja: 

 

 

kér. 

listáról. 

- kijelöli a partnerlistában szereplő összes partnert. 
 

- egy vagy több kijelölt partnert töröl – megerősítést 

 

- egy vagy több kijelölt partnert  file-ba  menthet a 

 

- az elmentett, vagy egy másik Terminálból exportált, 
vagy a Terminal előző változatainak partnerlistáját lehet 
beolvasni. 

- a kiválasztott partner(ek) nyomtatón megjelenő 
képét mutatja, ami nyomtatható, illetve menthető. 

- formázás nélküli lista a kiválasztott partner(ek)ről. 

 
 

 Paraméterek lap 

Ezen a lapon a forint utalás egyes funkcióinak testre szabását 
végezheti el. A változtatások elmentéséhez nyomja meg az 

 gombot! 
 

 

Színbeállítás: Igényeinek megfelelő színezést választhat a 
keresés és szűrés mezőkhöz, valamint a különböző 
tételállapotokhoz. A változtatni kívánt színkockára kattintva 
választhat új színt az adott funkciónak. 
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Rögzítés lap/fül: A rögzítéshez kapcsolódó, jelölőnégyzettel 
állítható paramétereket találja itt. 

Kötegelt tételek megjelenítése a tételek között: 
Bekapcsolásakor a rögzített tételek listájában a kötegelésre 
váró tételeken kívül megjelenik az összes olyan kötegelt tétel is, 
amelyik nem a kiválasztott kötegbe tartozik. Ezzel lehetősége 
van egy lépésben áthelyezni tételeket egyik kötegből a másikba. 

Új tétel és módosítás után a rögzítő mezők törlése: Ha a 

Rögzítés és Rendszeres lapon az  vagy 
gomb megnyomására mindig üres mezőket kér, jelölje be ezt a 
paramétert! 

Közvetlenül kötegbe rögzíthet: Ha ezt engedélyezi, akkor a 
rögzítéskor választhat, hogy a megbízás a rögzített tételek közé 
vagy rögtön a kiválasztott kötegbe kerüljön. Kattintson a 
rögzített tételek vagy a köteg tartalma listára, ezzel kijelölve, 
melyik legyen az aktív lista. Az aktív lista háttérszíne zöld. Ide 
kerülnek a rögzített tételek. A zöld gombok mindig az aktív 
listára vonatkoznak. 

Az exportált köteg törlése: Bekapcsolt állapotában egy köteg 
exportálása során az exportált köteg törlődik a kötegek közül. 

Archiválás: A teljesített és a Bank által visszaigazolt tételek az 
archív tételek. A megadott értékkel korlátozhatja, hogy hány 
napra visszamenőleg tárolódjanak ezek a tételek. Az ennél 
korábbi tételeket törli a rendszer. 

Válaszok a postaládában: A banki válaszok kezelését 
szabályozhatja. Alapértelmezésben a banki visszaigazolások 
és értesítők a postaládában nem törölhető állapotban maradnak 
mindaddig, amíg nyomtatásra vagy mentésre nem kerülnek. Az 
opció ennek felülbírálására szolgál. 

A kötelezően nyomtatandók törölhetők: bekapcsolásával 
engedélyezi, hogy a bekapcsolást követően érkező 
nyomtatásra/mentésre kötelezett válaszok 
nyomtatástól/mentéstől függetlenül törölhető állapotba 
kerüljenek. 

Formázás: kapcsolja be a tömör formázást, ha azt akarja, hogy 
a formázott listákon csak a tételek legfontosabb adatai 
szerepeljenek! Így több tétel fér el egy oldalon. 

Figyelmeztetés esedékes tételekre: beállíthatja, hogy a program 
indításakor kapjon-e figyelmeztetést, ha a rögzített tételek 
között esedékes vagy lejárt tételei vannak. (Csak a kötegelt és 
a kötegelésre váró tételeket figyeljük, az aláíró mappában vagy 
a postaládában lévőket nem.) Azt is 
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megadhatja, hogy hány nappal az esedékesség előtt jöjjön az 
első figyelmeztetés. 

Mentés helye: a megbízásokhoz kapcsolódó formázott 
szövegek (listatartalmak, banki válaszok) rendezett mentését 
segíti. Mentéskor a program mindig felkínál egy alapértelmezett 
fájlnevet és mentési könyvtárat (mindkettő módosítható, a 
felkínált könyvtár mindig a legutóbbi mentésnél kiválasztott 
könyvtár lesz). A „számlánkénti alkönyvtárakban” opció 
segítségével a kiválasztott könyvtáron belül automatikusan 
számlánként külön alkönyvtárba menthetünk. 

 

A jobb egérgomb használata 

Tájékoztatjuk, hogy ez a leírás a teljesség igénye nélkül 
készült! 

A Rögzítés lapon a jobb egérgombot a rögzítő mezőn használva 

a  panel ugrik fel, így erre a bal 
egérgombbal kattintva az éppen aktuálisan berögzített 
megbízás összes adata törölhető. 

 

A képernyő többi részén – Kötegek (jobb felső rész), Egyéb 
rögzített tételek (bal alsó rész) illetve a Köteg tartalma (jobb alsó 
rész) – a jobb egérgombot használva az alábbi panel ugrik fel: 

E három képernyő részen a már berögzített, illetve kötegelt 

adatokkal további műveletek végezhetők, ami az Ön munkáját 
könnyíti meg. 

Ugyan ez a panel jelenik meg, a Tétel állapot a Rendszeres 
képernyőn a már berögzített tételeknél (alul), az Import lapon, 
kivéve a jobb felső sarokban lévő Import-tal kapcsolatos részen, 
illetve a Partnerek lapon a rögzített partnerek listájánál. 

 

Az Oszlop szűrés az aktuális képernyő részen található 
oszlopok megjelenítéséért felelős. Alapértelmezésként 
mindhárom képernyő részen minden oszlop be van kapcsolva, 
ezeket tetszőlegesen lehet ki- vagy bekapcsolni, attól függően, 
mit szeretne látni a képernyő azon aktuális részén. 
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Az Egyéb rögzített tételek alatt a jobb egérgomb 
megnyomására az alábbi panel jelenik meg – a többi képernyő 
részen, ahol az Oszlop szűrés elérhető, az ottani funkció alatt 
lévő oszlopok nevei jelennek meg: 

Amelyik oszlopot nem szeretné megjeleníteni, akkor az oszlop 
neve előtti négyzetre kattintson; ha nincs bent a pipa, nem lesz 
az az oszlop megjelenítve a továbbiakban. A beállítás után    az    

       gombra kattintva aktualizálható az oszlopszűrés az 
aktuális képernyő részen. 

A  gombot akkor célszerű használni, ha még az OK 
gombbal nem aktualizálta az oszlop szűrés beállítását és nem 
is szeretné. 

A      gombbal az aktuális oszlopszűrés minden 

paramétere aktualizálódik, ennek ellentéte a  gomb, 
ami az összes paramétertől mintegy kiveszi a jelölést – a pipát. 

Partnerek lapon, új partner felvitele közben a jobb egér gomb 
lenyomásakor az alábbi funkciók közül választhat: 
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Figyelem: a funkció akkor lesz aktív, ha a Partner neve, vagy a 
Számlaszám-mező nem üres! 

 

- rögzítés közben történt gépelési hiba 
visszavonása 

 

- a kijelölt részlet kivágása – ez az aktuális 
részből törlődik, de a Paste-re kattintva beilleszthető 

 - a kijelölt részlet másolásra előkészítése 

   - a korábban kijelölt és másolásra előkészített 
részlet beillesztése 

 - a kijelölt részlet törlése 
 

- az összes, a rögzítés közben beírt karakter 
kiválasztása 
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7.2 Deviza átutalás 

A modul működésének logikája, felépítése megegyezik, a fent leírt, 
Forint átutalás funkció használatával. 

Funkció célja: devizában történő bankon belüli és bankon kívüli 
eseti (azonnali) és értéknapos átutalások, konverziós 
megbízások, vagy külföldre indított eseti (azonnali) és értéknapos 
megbízások indítása, forint- és devizaszámláról, bármely 
kedvezményezett partnere javára - akár sürgősség megadásával. 

EGT-n belüli sürgősségi euró átutalást két féle módon is 
benyújthat, amelynek leírását lentebb olvashatja: 

• Sürgősségi SEPA átutalási megbízás indításával. 

• TARGET átutalási megbízás indításával. 

Fontos, hogy a SEPA átutalásnak és a TARGET átutalásnak tárgy 
napi teljesítésre (sürgősségi T nap) eltérő befogadási ideje van, 
és díjakat számolunk fel teljesítéskor. 

Felhívjuk figyelmét az alábbiakra: 

• a kimenő megbízások esetében, ha a 

kedvezményezettjének bankja Unión belüli, akkor 

bármilyen teljesítési devizanem utalása esetén csak a CIB 

költségeit tudja vállalni, idegen banki költséget nem. 

• a kimenő megbízások esetében, ha a megbízás 

kedvezményezettjének bankja Unión belüli és a teljesítés 

devizaneme Unión belüli ország saját devizaneme, vagyis 

BGN, CZK, DKK, PLN, RON, SEK, HRK, akkor a teljesítés 

napja kizárólag T+1 lehet.  

• fenti devizanemek esetében a T+2 valutanappal történő 

utalás csak Unión kívülre lehetséges. 

 

Eseti átutalás teljesítés feltételei: 

• a megbízás megfelel a formai, jogosultsági követelményeknek. 

• a terhelendő számlán rendelkezik az átutalás/ok összegével 
és a kapcsolódó banki díjtételnek megfelelő fedezettel. 

• fedezethiány esetén a vállalati számláról indított a saját 
számlák közötti átvezetést, a bankon belüli megbízást, a 
kimenő megbízást, beleértve a SEPA átutalás és a TARGET 
átutalás típust is, a Bank sorba állítja, egyéb esetben 
visszautasítja. 

• az adott átutalás részösszegére teljesítés nem lehetséges. 
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• több átutalás egyidejű küldése esetén a teljesítés a Bankba 
beérkezés sorrendjében történik. 

Teljesítés időpontja: irányadók a Bankra vonatkozó Banki 
Órarendjében foglaltak, amelyek megtekinthetőek a www.cib.hu 
honlapon. 

 

Fontos! A banki órarendben rögzített átvételi időpontot követően 
benyújtott eseti/azonnali megbízásokat a Bank nem dolgozza fel, 
nem könyveli, csak érkezteti. Ezen átutalási megbízások 
fedezetének biztosítására kérjük, hogy fokozottan ügyeljen! 

A bankon belüli, konverziót nem igénylő és megfelelő fedezettel 
rendelkező, a feldolgozás egyéb feltételeinek megfelelő 
megbízásokat a Bank azonnal könyveli. 

A konverziót igénylő saját számlák közötti átvezetésnél a banki 
órarendben rögzített átvételi időpont után benyújtott megbízásokat 
a Bank csak érkezteti. Ezen átutalási megbízások fedezetének 
biztosítására kérjük, hogy fokozottan ügyeljen! 

 

Értéknapos megbízás teljesítés feltételei: 

Értéknapos megbízások azok a Bankban várakozó deviza 
megbízások, amelyek feldolgozása valamely jövőbeni banki 
munkanapon kezdődik, az Ön előzetesen beadott megbízása 
alapján. Az értéknap, vagyis a feldolgozás megkezdésének a 
napja, legkorábban a mai naphoz képest a következő banki nap 
lehet, legkésőbb pedig naptár szerinti 1 év múlva. 

A bankban várakozó tételek egy másik Business Terminálból is 
indíthatók, módosíthatók, törölhetők, amennyiben a terhelendő 
számla ahhoz is hozzá van rendelve. 

Jelenleg más elektronikus csatornáról (Internet Bank, CIB24), 
illetve papír alapon értéknapos megbízás nem nyújtható be, 
kizárólag csak Business Terminál szolgáltatáson keresztül. 

Teljesítés feltételei: 

• kizárólag „normál” átutalás típusra indítható értéknapos 

megbízás, vagyis okmányos műveletre, azaz import inkasszóra 

nem. 

• megbízás megfelel a formai, jogosultsági követelményeknek. 

• terhelendő számlán legkésőbb a megadott értéknapon, azaz a 

feldolgozás megkezdésének napján rendelkeznie kell az 

átutalás/ok összegének és a kapcsolódó banki díjtétel(ek)nek 

megfelelő fedezettel. 

• a megbízást a Bank a feldolgozás értéknapján, fedezethiány 

esetén a Banki órarendnek megfelelően a befogadási 

http://www.cib.hu/
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határidőig várakoztatja, majd ezt követően az eseti tétel 

feldolgozásával megegyező módon kezeli. 

Fontos! Amennyiben a szükséges fedezet a befogadási határidő 
végéig nem áll rendelkezésre, akkor megbízás teljesítésére 
ugyanazon feltételek vonatkoznak, mint az eseti megbízás 
feldolgozására. 

Megbízások visszavonása, törlése 

Önnek lehetősége van a bankban várakozó megbízások törlésére a 
Deviza modul Tétel állapot lapján visszavonás gomb lenyomásával, 
vagy papíron írásban a számlavezetőjéhez, üzletkötőjéhez eljuttatott 
formában. 

 

Fogalmi meghatározások 

Megbízás értéknapja = Feldolgozás megkezdésének a napja = 
az a banki munkanap, amikor elkezdődik a megbízás feldolgozása a 
fedezet vizsgálattal együtt. 

Amennyiben vállalati számláról indított megbízás feldolgozásakor 
nem áll rendelkezésre a megfelelő összeg a várható költségekkel 
együtt, akkor a tétel, várakozó státuszba kerül és a Bank a kondíciós 
lista szerinti díj felszámításával maximum 30 naptári napig sorban 
tartja azt. A fedezetre várakozás miatti sorban tartás 

1. napja a feldolgozás megkezdését követő naptári nap. A sorban 
tartásért járó díjat a Bank a sorban tartási időszak lejártakor terheli, 
legkésőbb a 30. nap végén. 

Egyéni vállalkozói számla vagy magán számla esetében a megbízás 
visszautasításra kerül. 

Feldolgozási idő T, T+1, T+2 = a feldolgozás időtartama. 

Teljesítés (várható érték) napja = a tétel értéknapja, amikor a 
megbízás teljesítésre kerül, a tétel összege ezzel a nappal kerül 
jóváírásra a kedvezményezett bankjának számláján. 

 

Visszaigazolás típusok 

Eseti megbízás indításakor 

Társas vállalkozások esetén a megbízást akkor tekintjük 
elfogadottnak (vagyis megkezdődik a teljesítés feldolgozása a 
Banki befogadási határidők figyelembevételével), ha minden 
szükséges adat és a fedezet is rendelkezésre áll. A zárolás 
mértékéről a „Kondíciós Lista devizabelföldi társas vállalkozások 
számára” című kiadványban tájékozódhat. Ekkor kerül sor a 
teljesítési értéknap és az alkalmazandó árfolyam meghatározására. 
Ebben az esetben az átutalás már nem vonható vissza és nem 
módosítható Business Terminálon keresztül. A megbízás törlésére 
vagy módosítására a számlavezetőjét, kapcsolattartóját kell 
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megkeresni. További információk illetve a részletek megtekinthetők 
a www.cib.hu honlapon az ”Elérhetőségek/Banki órarend” menüpont 
alatt. 

Amennyiben a megbízás feldolgozásakor nem áll rendelkezésre a 
megfelelő összeg a várható költségekkel együtt, akkor a tétel 
maximum 30 napig várakozó státuszba kerül, amely időszak alatt a 
megbízás visszavonható a Business Terminálon keresztül és új 
tételként a későbbiekben feldolgozásra elindítható. A megbízás 
törlése vagy módosítása érdekében a számlavezetőjét, 
kapcsolattartóját kell megkeresni. 

Lakosság és egyéni vállalkozások esetén a megbízást akkor 
tekintjük elfogadottnak (vagyis megkezdődik a teljesítés 
feldolgozása a Banki befogadási határidők figyelembevételével), ha 
minden szükséges adat és a fedezet is rendelkezésre áll. Ebben az 
esetben a megbízás már nem vonható vissza a Business Terminálon 
keresztül. A megbízás törlésére vagy módosítására a 
számlavezetőjét, kapcsolattartóját kell megkeresni. Amennyiben a 
megbízás feldolgozásakor nem áll rendelkezésre a megfelelő 
összeg a várható költségekkel együtt, akkor a tétel azonnal 
visszautasításra kerül. További információk, illetve a részletek 
megtekinthetők a www.cib.hu honlapon. 

A megbízások könyvelése – megfelelő feltételek teljesülés esetén, 
az alkalmazandó árfolyam ismeretében – a feldolgozás napján 
megtörténik a feldolgozási idő szerinti teljesítési értéknappal. A 
teljesítés tényleges adatai (értéknap, árfolyam) a 
Számlatörténetben/kivonatban ellenőrizhetőek. 

Amennyiben a tétel a meghirdetett banki órarend szerinti határidő 
után indítja, akkor a visszaigazoláson érkeztetett státuszt kap, és a 
következő banki feldolgozási nap kezdetére vár, a következő banki 
napon a tétel feldolgozás alá kerül. Önnek biztosítani kell a fedezetet 
a terhelendő számlán. A teljesítés tényleges adatai (értéknap, 
árfolyam) a Számlatörténetben/kivonatban ellenőrizhetőek. 

Ezen érkeztetett megbízása addig vonható vissza a Business 
Terminálon keresztül, amíg a banki napon nem kezdődik meg az 
adott napi feldolgozás. Például, az esti órákban benyújtott konverziót 
igénylő megbízását a következő banki nap kezdetéig visszavonhatja. 
A megbízás törlésére vagy módosítására a számlavezetőjét, 
kapcsolattartóját is megkeresheti. 

A feldolgozás során történő visszautasított tételekről a Bank a 
Business Terminálra küldött automatikus üzenetben értesíti, vagy, 
ha nem a Business Terminálból indította a megbízást, akkor 
levélküldés formájában. 

Értéknapos megbízás indításakor 

Értéknapos megbízás indításakor a Bank a megbízást csak átveszi, 

vagyis a tétel érkeztetett státuszt kap. Formai ellenőrzésen kívül 

http://www.cib.hu/
http://www.cib.hu/
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semmi más ellenőrzés nem történik a megbízással. A megbízás az 
Ön által megadott jövőbeni feldolgozási időpontra várakozik, amikor 
a tétel feldolgozása elkezdődik. Önnek legkésőbb eddig a napig 
biztosítani kell a megfelelő fedezetet a számlán. A teljesítés 
tényleges adatai (értéknap, árfolyam) a 
Számlatörténetben/kivonatban ellenőrizhető. 

Az értéknapos érkeztetett státuszú megbízása addig vonható vissza 
a Business Terminálon keresztül, amíg a megadott értéknapon el 
nem kezdődik az adott napi feldolgozás. Például, ma benyújtott 2 
nap múlva esedékes dátumú megbízását a 2. Napig, (ha az banki 
nap) a feldolgozási idő kezdetéig visszavonhatja vagy törlésére vagy 
módosítására a számlavezetőjét, kapcsolattartóját keresheti. 

Bankba érkezéskor a megbízások automatikusan feldolgozásra 
kerülnek, ha a Bankkal kötött megállapodás alapján a BT rendelkező 
az aláíró eszközével hitelesíti (aláírja), és a Bankban a számla 
könyvelésének módja automatikus. 

Ha Ön egyedi megállapodás alapján” Faxos megerősítés” -sel, 
vagyis elektronikus aláírás nélkül indítja megbízásai, akkor a 
megbízásokat a Bank minden esetben érkezteti, és addig nem 
kezdődik a feldolgozásuk, amíg a banki visszaigazolást a Bankban 
megadott hitelesítési módon nem igazolja vissza a 
számlavezetőjének, kapcsolattartójának. 

Ha Ön egyedi megállapodás alapján rendelkezik ugyan aláíró 
eszközzel, amellyel a BT rendelkező aláírja a megbízásokat, de a 
Bankban a számláján történő könyvelés nem automatikus, akkor a 
Bank a visszaigazolásban szereplő megbízásokat érkezteti és a 
feldolgozást a számlavezető indítja el. 

 

A modul részei 
 
 

Rögzítés, Tétel állapot, Rendszeres, Import, Partnerek, 
Paraméterek 
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A deviza átutalási megbízások előkészítése két lépésből áll. 

1. Rögzítés lapon új megbízások készítése, vagy a Rendszeres 
lapon előre meghatározott napokra megbízás előkészítése, 
vagy az Import lap segítségével átutalási tételek előállítása. 

2.A tételek kötegelése során az előkészített tételek egyesével 
vagy kötegenként küldhetők tovább az aláíró mappába, és 
onnan megfelelő hitelesítés után a postaládába. 

Az átutalási megbízások állapotát nyomon követheti a Tétel 
állapotlapon. 

A Partnerek lapon lehetősége van megtekinteni és karbantartani 
azoknak a jogosultaknak a nevét és számlaszámát, akiknek 
korábban már rögzített megbízást, illetve újként felviheti a 
későbbiekben rögzítendő partnere adatait. 

A Paraméterek lapon található beállításokat módosíthatja egyéni 
igényének megfelelően. 

Figyelem! Minden lapon lehetősége van gyorsmenü használatára, 
amit az egér jobb gombjával kattintva hívhat elő. 

Fontos! A helyes kitöltéshez segítséget kérhet (Help) az F1 gomb 
lenyomásával. 

 

 Rögzítés lap 
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Felületen megjelenő mezők és értékei 

Számla száma, neve: Válassza ki azt a számlát, amelynek terhére 
megbízásokat szeretne indítani. A lista tartalmazza a felhasználó 
devizautalásra beállított számláinak számát és megnevezését. 

Megbízó neve, telefonszáma: csak egyszer kell megadnia azt a 
személyt, aki a megbízást készíti, továbbiakban ezt a rendszer 
automatikusan kitölti. 

A négy gomb egyikének bejelölésével választhatja ki a megbízás 
típusát, ezáltal a rendszer felajánlja azon mezők kitöltését, amely 
elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy megbízását a bank 
azonnal, automatikusan feldolgozza. 

Saját számlák közötti átvezetés: például deviza átvezetése az Ön 
forint számlájáról az Ön euro számlájára. Konverzió nélküli 
megbízása azonnal teljesítésre kerül, a konverziót igénylő 
megbízása a banki órarendben leírtaknak megfelelően kerül 
feldolgozásra. 

CIB-en belüli átutalás: az átutalás kedvezményezettje, bankunknál 
vezeti a számláját, így Bankon belül azonnal teljesítésre kerül. 
Kivéve, a konverziót igénylő megbízás, melyet a befogadási 
határidő után nyújtottak be. Ebben az esetben a következő banki 
munkanapon teljesülhet. 

SEPA átutalás: speciális feltételekkel kitöltött megbízás típus, 
melyről részletesen lentebb olvashat információt. 

Normál kimenő átutalás: bankon kívüli, Magyarországon belüli és 
külföldre indítandó megbízások kitöltésére használatos. Rögzíthet 
olyan megbízást is, amely un. TARGET átutalásként teljesülhet, 
melynek részleteiről lent olvashat információt. 

 
 

Normál kimenő átutalás készítése 

Funkció célja: devizában történő átutalások indítása forint- és 
devizaszámláról bankon kívüli, Magyarországon belüli és külföldre 
indított kedvezményezett partnere javára. 
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Teljesítés feltételei: 

A feldolgozás megkezdésének napján rendelkezésre kell állnia az 
átutalás összegének megfelelő fedezetnek, kalkulálva az esetleges 
árfolyamváltozással (az indító számlán) és a banki díjtételeknek, 
költségeknek megfelelő fedezetnek a kiválasztott jutalékszámlán. 
Normál kimenő átutalásokat a rendszer befogadja és az abban 
meghatározott feltételek szerint feldolgozza. 

A megbízás rögzítéséhez 3 lapon történő adatbevitel szükséges. 

Kedvezményezett adatai: 

Kedvezményezett: minden esetben kötelezően kitöltendő. 

Új megbízás rögzítésekor vagy egy tétel módosításakor a program 
az új partner, vagy a módosított partner adatait automatikusan 
eltárolja és a legközelebbi megbízás rögzítése során Önnek nem 
szükséges ezt a kedvezményezettet újból megadni, ki tudja 
választani a legördülő listából. 

Ezzel nemcsak gyorsíthatja a munkáját, hanem jelentősen 
csökkentheti a rögzítéskor elkövetett hibák számát is. 

A program automatikusan nem engedi kitölteni azokat a mezőket, 
amelyek adatainak megadására a kiválasztott utalástípusnál nincs 
szükség. 

Kedvezményezett neve: a kedvezményezett partner megnevezését 
kell írni, majd a rendszer eltárolja és a következő alkalommal már a 
listából választhatja ki. 

Országkód: a listából kiválaszthatja a jogosult számlaszámának 
országát, melynek hatására a mező felveszi az ennek megfelelő 
országkódot, vagy közvetlenül beírhatja az országkódot. Erre csak 
az első rögzítéskor van szükség, mert a program megjegyzi a 
megadott kódot, és amikor legközelebb a partner neve alapján 
választ a partnertörzsből, több más mezővel együtt az országkód 
mezőt is automatikusan kitölti. 

Számlaszáma: a kedvezményezett teljes számlaszámát kell 
megadni. A kötőjelek és a szóközök elhagyhatók. Ha már egyszer 
beírta, akkor a rendszer eltárolja, és következő alkalommal már a 
listából választhat. 
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Számlaszám formátuma: a kedvezményezett számlaszámának 
formátumát az alább felsorolt négy lehetőség közül választhatja ki. 

Figyelem! Ez dönti el, hogy a program a beírt számlaszámot a 
rögzítés alkalmával milyen ellenőrzésnek veti alá, mielőtt 
elfogadná. 

Ha nem a ténylegesen beírt számlaszám-formátumnak 
megfelelően adja meg a ’Forma’ értékét, akkor rögzítéskor a 
program a tételt vissza fogja utasítani. 

A megfelelő ’Forma’ érték megadásával a gépelési hibákat már a 
rögzítéskor kiszűrheti, mivel a program ismeri az adott formátum 
szabályait, és figyelmezteti a hibákra. 

• CIB formátum: 13 jegyből álló számlaszám. Az első négy jegy 

a bankfiókot, a következő hat az ügyfelet, az utolsó három 

pedig a számlát azonosítja. Tagolható kötőjelekkel vagy 

szóközzel, de egybeírva is elfogadjuk (például: 0002- 

123456-520). 

• GIRO formátum: 16 vagy 24 jegyből áll. Tagolható kötőjellel, 

szóközzel vagy egybe is írható. 

• IBAN formátum: Az európai szabványnak megfelelő forma, 

amelynek hossza országonként eltérő, de legfeljebb 28 

értékes karaktert tartalmaz. Ebből az első kettő nem 

számjegy, hanem betű, és az országot azonosítja. Szokás 

az IBAN számlaszámot, négyesével, szóközökkel tagolni (a 

hossza így max. 34 karakter lesz). 

• Egyéb formátum: Csak akkor adja meg ezt, ha a 

kedvezményezett számlaszáma a fentiek közül egyiknek 

sem felel meg. Ebben az esetben nincs semmilyen 

ellenőrzés a rögzítésnél, így a hibák csak később (valamelyik 

bankban) fognak kiderülni. Ha korábban utalt már ennek a 

partnernek, akkor az újbóli begépelés helyett válassza ki őt 

a partnertörzsből! 

A fenti négy választási lehetőségből mindig csak azok jelennek 
meg, amelyek az adott országban (amit a Bank országkódja határoz 
meg) előfordulhatnak. 

Címe: a kedvezményezett partner címét kell írni. Ha már egyszer 
beírta, akkor a rendszer eltárolja, és következő alkalommal a 
kiválasztott kedvezményezett partnerhez tartozó címmel tölti ki. 

Kedvezményezettel közlendő: tetszés szerint kitölthető. 
Rendszerint a kiegyenlített számla száma kerül ide. A program 
megjegyzi az adott kedvezményezettnek szóló megbízások 
közleményeit, csak választani kell a listából. 

Bank adatok: csak a Normál kimenő átutalásoknál kötelező, egyéb 
esetben inaktív, hiszen a program automatikusan nem 
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engedi kitölteni azokat a mezőket, amelyek adatainak megadására 
a kiválasztott rögzítés típusnál nincs szükség. 

Itt adhatja meg a kedvezményezett bankjának adatait (nevét, címét, 
országkódját, SWIFT kódját és bank-azonosítóját) illetve egy 
levelező bank adatait. Amennyiben a CIB Banknak nincs közvetlen 
kapcsolata a kedvezményezett bankkal, a levelező bankon 
keresztül juttatja el az összeget a kedvezményezetthez. (A levelező 
bank megadása nem kötelező, de megkönnyítheti az összeg célba 
juttatását.) 

A megadott jellemzőket a program eltárolja. Később már elegendő 
a bankot (a neve alapján) kiválasztani, a program a mezőket az 
eltárolt értékekkel feltölti. 

Kedvezményezett bank neve: a kedvezményezett bank 
megnevezését kell írni. Ha már egyszer beírta, akkor a rendszer 
eltárolja, és következő alkalommal már listából választhat. 

Swift kódja: a kedvezményezett bankjának SWIFT kódja adható 
meg ebben a mezőben. 

Országkódja: a legördülő listából kiválaszthatja a kedvezményezett 
bankjának országát, melynek hatására a mező felveszi az ennek 
megfelelő országkódot, vagy közvetlenül beírhatja az országkódot. 

Címe: a kedvezményezett bank címének megadására szolgál. 

Bank azonosítója: a kedvezményezett bankjának azonosítója 
adható meg ebben a mezőben. Ilyen azonosító csak bizonyos 
országokba tartó megbízások esetén adható meg, az azonosító 
formája országonként különböző szabályok szerint kötött. 

Levelező bank neve: A levelező bank nevének opcionális 
megadására szolgáló mező. 

Swift kódja: A levelező bank swift kódjának opcionális megadására 
szolgáló mező. 

Címe: A levelező bank címének opcionális megadására szolgáló 
mező. 

Számlaszáma: A levelező bank számlaszámának opcionális 
megadására szolgáló mező. 
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CIB-bel közlendő: a bankkal közlendő információk, beállítására 
szolgál, de nem minden esetben aktív, például a saját számlák 
közötti átvezetésnél inaktív. 

Fizetjük: CIB költség és jutalék, külföldi jutalék meghatározása. 

Ön a megbízásának CIB-es jutalékát és költségét csak EGT-n kívüli 
fizetés esetén háríthatja partnerére. Külföldi bankköltség átvállalása 
EGT-n belüli, konverzió nélküli átutalások esetén pedig nem 
lehetséges. Bizonyos esetekben a jelölőnégyzetek beállítását a 
program automatikusan elvégzi, és nem is engedi Önnek, azokat 
átállítani. 
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Tájékoztatás céljából, mellékeljük a költségvállalás 

feltételtáblát 

Címzett helye = kedvezményezett bankja és nem a 

kedvezményezett! 

CIB költség és jutalék mező bejelölve 

SHA (share) – a fizetési megbízás teljesítése során felmerült 
költségek közül a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójánál 
felmerült költségeket a fizető fél, míg a levelező banknál vagy 
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójánál felmerülő 
költségeket a kedvezményezett viseli. 

CIB költség és jutalék mező, valamint a Külföldi jutalék mező is 
bejelölve 

OUR - a fizetési megbízás teljesítése során minden banki 
költséget a fizető fél viseli. 

Külföldi jutalék mező bejelölve 

BEN - a fizetési megbízás teljesítése során minden banki 
költséget a kedvezményezett visel. 
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Egyedi jutalék számla: megadhatja egyedi jutalék számla igényét, 
ha az eltér a bankszámla szerződésében meghatározottaktól. 
Alapértelmezésben a terhelendő számla. 

Fizetési /teljesítési igazolást és/vagy SWIFT másolatot kérhet külön 
a megbízás teljesítését követően. Bejelölheti az igazolások módját: 

Levélben – arra a címre, amelyet Ön adott meg, akár levelezési 
címként. 

Faxon — Figyelem! Csak megfelelő formátumban megadott 
faxszámra tud a rendszer (automatikusan) értesítést küldeni: 

+3612345678, ha országon belüli, illetve, +001234567890, ha 
külföldre kéri. 

e-Mailben, ahol e-mail címben legyen @ jel. 

Okmányos azonosító csak import inkasszó indítása esetén töltendő 
(lsd. Átutalás típus). A program megjegyzi az adott 
kedvezményezettnek szóló megbízások okmányos azonosítóit. 

Összeg: írja be az utalni kívánt összeget, (tizedes összeget ponttal 
elválasztva adhat meg). Konverzió esetén az összeg megadható a 
terhelendő, illetve a kedvezményezett számla devizanemében is. 

Teljesítés devizaneme: a legördülő listából válassza ki a teljesítés 
devizanemét. 

Összeg a számla devizanemében: ha ezt a négyzetet bejelöli, akkor 
a megadott összeg a terhelendő számla devizanemében értendő, 
de a kifizetés - konverziót követően - a teljesítés devizanemében 
történik. Például: Ön forint számlájáról 1000 forintnyi eurót kíván 
átutalni. Az összeg mezőbe írja, hogy „1000”, a teljesítés 
devizaneménél válassza ki, hogy „EUR” és jelölje be az összeg a 
számla devizanemében opciót. Ha az opciót bejelöli, 1000 forintnak 
megfelelő eurót, ha nem jelöli be, 1000 eurót fog átutalni.) 

Átutalás típusa mező: 

• Normál – SWIFT rendszeren keresztül történik a megbízás 

továbbítása a partner bank felé. 
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• Import inkasszó – csak CIB-en belüli, ill. Normál kimenő 

átutalásnál alkalmazható, ahol az okmányos azonosító mező 

kitöltése ajánlott a gyors, korrekt feldolgozás céljából. 

Feldolgozási idő mező: A megbízás összege ezen a napon kerül 
terhelésre a bankszámláján Vállalat esetében, alapértelmezett T+2 
(normál), kivétel az EUR devizanem. Választható még T+1 és T, de 
kizárólag EUR, USD, CAD, GBP, HUF devizanemekben! 

T napos - sürgősségi teljesítést is választhat, amelynek költsége 
van. 

Figyelem: HUF devizanemben történő átutalás külföldre minden 
esetben T nappal kerül végrehajtásra. 

Esedékes: a megbízás beküldésének tervezett időpontjának 
meghatározására szolgál. A köteg összeállításakor megkönnyíti 
Önnek a megbízások közötti válogatást. Itt is eldöntheti, hogy 
értéknapos vagy azonnali (eseti) feldolgozásra kerüljön a 
megbízása, de ezt a köteg készítése során is megteheti. Ha több 
jövőbeni tételt készít, akkor célszerű itt megadni a jövőbeni 
értéknapot és a köteg készítésekor az „Esedékesség kezelése 
feldolgozás megkezdésének napjaként” jelölőnégyzetet kell 
választania. 

Amikor normál kimenő megbízást rögzít EUR devizanemben T 
napos teljesítéssel, akkor igénybe veheti a TARGET elszámoló 
rendszer szolgáltatást, vagyis indíthat TARGET átutalást. 

Ennek rögzítési feltétele, hogy a megbízás: 

• teljesítésének deviza neme EUR 

• feldolgozás ideje T nap 

• partner bankjának SWIFT kódja a banki adatok között 
kitöltésre kerül 

• a rögzítés pillanatában a partner bank (a SWIFT kód alapján) 
szerepel a TARGET tagokat tartalmazó adatbázisban és 
jelen van a banki feldolgozás pillanatában is. Előfordulhat 
ugyanis, hogy idő közben a partner bank 
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TARGET tagsága megszűnik, de a BT-ben lévő TARGET 
adatbázis még kerül frissítésre. Ebben az esetben a 
megbízás rögzítése ugyan sikeres, de a banki feldolgozás 
során a megbízás visszautasításra kerül. 

• vállalja a szolgáltatáshoz kapcsolódó, kondíciós listában 
szereplő díja(ka)t 

• a rögzítés véglegesítésénél az alábbi információs üzenetben 
a „TARGET” gombot választja 

 

   A rögzítő mezők kitöltése után az Új tétel gomb 
megnyomásával lehet a megbízást elmenteni, ekkor a tétel 
megjelenik a rögzített tételek között. (A paraméterek lapon 
beállíthatja, ha az új tételt rögtön kötegbe szeretné rögzíteni.) 

Felhívjuk figyelmét, hogy a TARGET átutalásként rögzített normál 
kimenő megbízását a későbbiekben nem tudja visszaellenőrizni! A 
program nem különbözteti meg a többi normál kimenő átutalás 
típustól és nem jelzi rögzítés típusként sem, mint például a bankon 
belüli, vagy a SEPA átutalás rögzítés típust. 

 
 

  Ha meg kíván változtatni egy rögzített tételt, rákattintva 
adatait megjelenítheti a rögzítő mezőkben. A változtatások után a 
Módosít gombra kattintva, mentheti a módosításokat. 

Rögzítő mezők törlése: Jobb egérgombbal kattintva törölheti a 
rögzítő mezők tartalmát. 

 

SEPA átutalás készítése 

SEPA átutalás: a fizetési rendszer lényege, hogy az Euró övezeten 
belüli vállalatok és más gazdasági szereplők euró-fizetési 
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műveleteiket tartózkodási helyüktől függetlenül – országhatáron 
belül vagy kívül -, ugyanazon alapfeltételek, jogok s kötelezettségek 

mellett hajthatják végre. A szabványosított euró alapú átutalás, azaz 
a SEPA átutalási megbízás (SEPA Credit Transfer, SCT) minden 
EGT országban elérhetővé válik. Ha ezt a gombot választja, akkor 
euró összeg egyszerű, sztenderd módon történő utalására van 
lehetőség. 

A SEPA átutalás jellemzői többek között: 

• csak euró devizanemű utalások. 

• meg kell adni a kedvezményezett IBAN számlaszámát. 

A kedvezményezett bankja akár már az utalás elindításának 
napján (sürgősségi SEPA) vagy másnap (T+1 napon) megkapja 
az átutalt összeget. 

 

A felviteli képernyő 3 részből áll: 

 Kedvezményezett adatai lapon a kötelezően kitöltendő adatok 
találhatók. A számlaszám csak IBAN formátumú lehet, amellyel 
kapcsolatosan részletes leírást, példákkal illusztrálva a 
www.ecbs.org oldalon talál. 

A cím megadása 140 karakter hosszúságban történhet. 

 Felhívjuk figyelmét, hogy csak SEPA megbízás esetében 
lehetséges a 140 karakter beírása, a többi rögzítés típusban 70 
karakter kerül tárolásra. 

http://www.ecbs.org/


125 

 

 

Amennyiben Ön SEPA átutalás típusként kezdi el felvinni a 
megbízását és T napos sürgősséggel álltja be a feldolgozását, 
majd a későbbiekben módosítja normál kimenő rögzítés típusra és 
itt a TARGET szolgáltatást választja, akkor a cím adatmezőbe az 
első 70 karakter kerül tárolásra, a továbbiakat a program eldobja. 

Kedvezményezettel közlendő, illetve a „Strukturált közlemény” 

adatmezők kitöltése opcionális. De, ha a „Strukturált közlemény” 
részben kitölti a „Kibocsátó” mezőt, akkor a „Hivatkozás” mező 
kitöltése is kötelező. 

 SEPA kiegészítő adatok lap 

Opcionálisan kitölthető adatmezők, amelyek a SEPA megbízás 
szabványnak megfelelően a partner felé továbbításra kerülnek. 

CIB-bel közlendő lap 
 

(CIB költségeinek és jutalékainak vállalása már bejelölt inaktív, nem 
módosítható, mert a CIB jutalékát és költségét csak az EGT- n kívüli 
fizetés esetén háríthatja a partnerére.) 
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(Külföldi bankköltség vállalása nem bejelölt, inaktív, nem 
módosítható! A külföldi bankköltség átvállalása csak az Európai 
Unión kívüli kedvezményezett esetén lehetséges.) 

Jutalékszámla, ha bejelöli, akkor a kiválasztott számlán a 
megbízáshoz kapcsolódó banki díjtételnek megfelelő fedezetnek 
rendelkezésre kell állnia. 

Fizetési igazolást kérhet, az átutalás teljesítéséről. 

Fizetési igazolás nyelve, kötelezően megadandó, amennyiben kért 
fizetési igazolást: magyar, angol vagy német nyelven. 

SWIFT másolat nem bejelölt, inaktív, nem módosítható! A 
megbízások nem egyedi Swift üzenetként, hanem fájl formátumban 
közlekednek, így nincs lehetőség un. SWIFTcopy-t készíteni a 
teljesítésről. 

Értesítés módja: (kötelezően megadandó, amennyiben kért fizetési 
igazolást választható fax, levél, e-mail, külön-külön vagy 
mindhárom. 

Fax szám (kötelezően megadandó, amennyiben faxon kéri a 
fizetési igazolást). 

E-mail (kötelezően megadandó, amennyiben e-mailen kéri a fizetési 
igazolást). 

 Összeg, a megbízás összege, amelynél tizedes értéket ponttal 
vagy vesszővel elválasztva adhat meg. 

 Teljesítés devizaneme inaktívan EUR, de Ön bejelölheti az összeg 
a számla devizanemében négyzetet, ha a terhelendő számla 
devizanemében kívánja megadni a terhelendő összeget! 

Példa: 
Terhelendő számla devizaneme: HUF 
Összeg: 1.000.000 
Teljesítés devizaneme: EUR 

Így 1 millió forintnak megfelelő euró kerül átutalásra. 

 Feldolgozási idő 

T+1 vagy sürgősséggel T nap lehet. 

A Bank által befogadott megbízás összegének terhelése T+1 
teljesítési nappal történik, amely a számlakivonatban/történetben 
már a feldolgozás napján ellenőrizhető. További információ a Banki 
órarendben a www.cib.hu linkre kattintással érhető el. 

http://www.cib.hu/
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Amennyiben a T napot választja, akkor ennek teljesítéséért a Bank 
díjat számol fel, melyről az Önre vonatkozó mindenkori Kondíciós 
listában tájékozódhat. 

 Felhívjuk figyelmét, hogy ha a SEPA kritériumoknak megfelelően 
rögzített és Bankba küldött megbízás a feldolgozás során a bank 
által mégis visszautasításra kerül azzal, hogy a kedvezményezett 
bankja nem Sepa bank tag, akkor a megbízást a rögzített tételek 
lapon módosíthatja normál kimenő tétel típusra a SWIFT kód 
beírásával. Ettől kezdve az átutalást új normál kimenő deviza 
megbízásként elindíthatja feldolgozásra. 

Saját számlák közötti átvezetés készítése 

Funkció célja: deviza összeg átvezetése/konverziója saját számlák 
között. 

Csak a kötelezően kitöltendő mezők válnak aktívvá. 

Számlaszám: az Ön általi kiválasztott terhelendő számla, amelyről 
átvezetést kíván indítani, valamint 

Kedvezményezett neve, Kedvezményezett számlaszáma, amely 
megegyezik a terhelendő számlaszám nevével, ügyfélszámával 

Összeg és Teljesítés devizanem, amely csak a terhelendő, illetve a 
kedvezményezett számla devizanemében adható meg. 

Feldolgozás napja (valutanap, kötelezően megadandó): minden 
esetben csak T napra indítható. További információ a Banki 
órarendben érhető el, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon. 

Közlemény 

Figyelem! Előfordulhat, hogy egy új saját számlája javára indított, 
forint devizanemben megadott átvezetés, visszautasításra kerül. 
Ennek oka, hogy a felület nem tudja ellenőrizni a kedvezményezett 
számlaszámának devizanemét, és ha az is forint típusú, akkor 
Önnek a Forint átutalást kell használnia. 

 

CIB-en belüli átutalás készítése 

Funkció célja: devizában történő átutalások indítása forint- és 
devizaszámláról bankon belüli kedvezményezett partnere javára. 

Teljesítés feltételei: 

Rendelkezésre kell állnia az átutalás összegének megfelelő 
fedezetnek, kalkulálva az esetleges árfolyamváltozással (az indító 
számlán, illetve banki díjtételeknek, költségeknek megfelelő 
fedezetnek a kiválasztott jutalékszámlán). 

Bizonyos mezők alapértéke nem változtatható, ezért azok inaktívak, 
a többi aktív mező, kötelező/nem kötelezően kitöltendő: 

Számlaszám, az Ön általi kiválasztott terhelendő számla, amelyről 
átutalást kíván indítani. 

http://www.cib.hu/
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Kedvezményezett neve, számlaszáma, szabadon kitölthető, ha a 
partnerlistában még nem szerepel. 

Számlaszám formátuma, alapbeállításként CIB formátum (4-6-3) 
szerepel. Választható még: GIRO (3*8 karakter), IBAN formátum 
(7*4 karakter, amely első négy karaktere pl. HU40). 

Kezdeményezett-tel közlendő, beírhatja a kedvezményezett-tel 
közlendő megjegyzéseit. 

Összeg, a megbízás összege, amelynél tizedes értéket ponttal 
vagy vesszővel elválasztva adhat meg. 

Teljesítés devizaneme, válassza ki, hogy milyen devizanemben kéri 
teljesíteni (kiküldeni) az átutalást. (lsd. Költségvállalás feltétel 
táblázat) 

Összeg a számla devizanemében: Amennyiben ezt az opciót 
választja, akkor a megadott összeg a terhelendő számla 
devizanemében értendő, de a kifizetés - konverziót követően - a 
teljesítés devizanemében történik. 

Feldolgozás napja (valutanap) az átutalás típusától függően: 

• normál esetén minden devizanemben csak T napra indítható. 

• okmányos művelet (import inkasszó) esetén devizanemtől 

függően T nap, T+1 vagy T+2 nap választható. 

Átutalás típusa, a listából kiválasztva: 

. 

CIB költségeinek és jutalékainak vállalása (alapértelmezésben 
bejelölt): jelölendő, hogy a CIB által felszámított, mindenkor 
érvényes, vonatkozó Kondíciós Listában közzétett deviza átutalás 
költségét és jutalékát vállalja-e. (lsd. Költségvállalás feltétel 
táblázat) 

Jutalékszámla, ha bejelöli, akkor a kiválasztott számlán, a 
megbízáshoz kapcsolódó banki díjtételnek megfelelő fedezetnek 
rendelkezésre kell állnia. 

Fizetési igazolást kér (választható): jelölheti, amennyiben igazolást 
kér az átutalás teljesítéséről. 

Fizetési igazolás nyelve (kötelezően megadandó, amennyiben kért 
fizetési igazolást): választható értékek: magyar, angol vagy német 
nyelven. 
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Értesítés módja: (kötelezően megadandó, amennyiben kért fizetési 
igazolást): választható fax, levél, e-mail, fax és e-mail, levél és e-
mail, fax és levél vagy mindhárom. 

Fax szám (kötelezően megadandó, amennyiben faxon kéri a 
fizetési igazolást). 

E-mail (kötelezően megadandó, amennyiben e-mailen kéri a fizetési 
igazolást). 

Okmányos azonosító, ha az átutalás típusa Import inkasszó, akkor 
az azonosítót ebben a mezőben adhatja meg. A program megjegyzi 
az adott kedvezményezettnek szóló megbízások okmányos 
azonosítóit. Nyissa le a listát, ha ezekből szeretne választani! 

 

Tippek, tanácsok adatbevitelhez, rögzítéshez 

Ha Ön nehézkesnek találja a megbízás kitöltését, akkor javasoljuk 
a tételt először „normál kimenő” -ként rögzíteni, ugyanis a kitöltés 
során a program automatikusan „átáll” arra a rögzítés típusra, 
amelyet az adatok megadása során feltételez. 

A rögzítés befejeztével, az „új tétel” gomb lenyomásakor a program 
ellenőrzi a kitöltés szabályait, amennyiben hibát észlel, azt 
hibaüzenetben jelzi. 

Ha a kitöltés alapján a megbízás egy másik rögzítési feltételnek felel 
meg, akkor felajánlja Önnek a rögzítés típusának megváltoztatását. 
Például egy CIB-en belüli tételt szeretne rögzíteni, ugyanakkor ez 
megfelel a Saját számlák közötti átvezetés szabályainak. 

CIB-en belüli megbízás készítésénél előfordulhat, hogy egy új CIB-
es partner javára indított, forint devizanemben megadott utalás, 
visszautasításra kerül. Ennek oka, hogy a felület nem tudja 
ellenőrizni a kedvezményezett számlaszámának devizanemét, és 
ha az is forint típusú, akkor Önnek a Forint átutalást kell használnia. 

 
 

Kötegelés 

A rögzítő mezőkben kitöltött és mentett új megbízások a rögzített 
tételek listájába kerülnek, amely a képernyő bal alsó részén 
található. Egy rögzített tételre kattintva annak adatai megjelennek a 
rögzítő mezőkben. A megbízás itt módosítható, majd ismét 
menthető. Az itt található tételek kötegelhetők egyesével a 
„Kötegbe”, vagy egyszerre a „Mind be” gomb használatával. 

A rögzítő képernyő jobb felső részén új kötegek hozhatók létre, és 
itt jelennek meg a már korábban létrehozott kötegek is. 

A kiválasztott köteg tartalma a jobb alsó részen található 
táblázatban jelenik meg. Az előkészített tételek a rögzített tételek 
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listájából egyesével, vagy kötegenként küldhetők tovább az aláíró 
mappába, és onnan megfelelő hitelesítés után a postaládába. 

Ehhez nyomja meg az  gombot. 

Megjelenek a köteg adatok, amelyet ki kell tölteni. 

1. Megjegyzés mezőbe tetszőleges információt írhat, ami a 

köteg azonosítására szolgál, ha több köteget is készít és 

várakoztat a programon belül. (maradhat itt a kötegek között, 

várakozhat az aláíró mappában, vagy felfüggesztve a 

postaládában) Kitöltése nem kötelező. 

2. Ki kell választani, hogy eseti vagy értéknapos megbízásként 

készüljön a köteg. 

• Azonnali, = ha ezt jelöli be, akkor a köteg tartalma eseti 

megbízásként kerül feldolgozásra, vagyis a Bankba 

érkezéskor a – beküldés idejétől függően - azonnal 

elkezdődik a kötegben lévő megbízás(ok) feldolgozása. 

• Feldolgozás megkezdésének napja, = ha ezt jelöli be, 

akkor a kötegben lévő megbízás(ok) azonos jövőbeni 

 értéknapon kerülnek feldolgozásra. A lenyíló naptárban 

egy jövőbeni (banki) napot választhat, amely napon 

kezdődik a kötegben lévő megbízás(ok) feldolgozása. Ez 

legkorábban a „mai naphoz” képest a következő (banki) 

nap lehet, legkésőbb pedig a mai naphoz képest 1 év 

múlva. 

• Esedékesség kezelése feldolgozás megkezdésének 

napjaként, = ha ezt jelöli be, akkor a kötegben lévő 

megbízás(ok) különböző jövőbeni értéknapon kerülnek 

feldolgozásra. Ilyenkor a kötegben különböző jövőbeni 

dátumú megbízások szerepelnek, amelyeket a 
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megbízás(ok) rögzítése során az „esedékesség” mezőben 

adhat meg. A dátum legkorábban a mai naphoz képest a 

következő banki nap lehet, legkésőbb pedig a mai naphoz 

képest 1 év múlva. 

Fontos! Okmányos műveletet-, „Import inkasszó” -t nem 

indíthat értéknapos megbízásként feldolgozásra, csak 

„Normál” átutalást! Amennyiben a megbízások között szerepel az 
Import inkasszó típus, akkor azt nem kötegelheti értéknapos 
megbízásként, csak azonnaliként, vagyis a Bankba küldéskor 
azonnal elkezdődik a feldolgozása. 

Az elkészült köteget indítsa az aláíró mappába aláírásra, nyomja 

meg az  gombot. 

 
Az Aláíró mappában az aláírással kapcsolatos műveletek 
(készítés, módosítás, listázások, mentések stb.), továbbá a 
nyomógombok, táblázatos megjelenítések, keresés, szűrés 
működése megegyezik a Forintutalás modul használatánál 
leírtakkal. lsd. 7. fejezet. 

 

 Tétel állapot lap 

Az összes rögzített, importált vagy rendszeres utalásként 
előállított megbízás aktuális állapota és tárolt jellemzői láthatók, 
valamint a Bankba már beküldött tételek feldolgozás alatti 
státuszát, illetve a teljesítés/könyvelés adatait is. 

A legördülő menüből válassza ki, hogy melyik számlához tartozó 
tételeket kívánja megtekinteni! Ha nem csak egy, hanem az 
összes számla tételeit szeretné látni, akkor válassza a „minden 
számla” lehetőséget! 

 

A továbbiakban a kiválasztott számlaszámhoz tartozó tételek 
között kereshet, illetve különböző szűrők beállításával 
rendszerezheti a táblázatot. 
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A tétel állapot lapon a helyben rögzített tételek mellett az összes, 
Bankban lévő megbízások állapota is látható, amelyek a 

 gomb megnyomásával a Bankból aktualizálható. A 
pillanatnyi állapotot többször is lekérdezheti ezzel a művelettel. 
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Az alábbi táblázat a Bankban lévő megbízások lehetséges állapotát 
mutatja. Egy tétel utoljára aktualizált állapota itt nézhető meg és 
frissíthető a „Frissít” gomb lenyomásával. 

Az utolsó frissítés alapján a Bankba beküldött megbízás állapota 
lehet: 
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Tétel státusza Bankban 

 
Tétel állapota BT-ben 

 
BOOK = teljesült 

Archív (könyvelt) 

Nem vonható vissza 

EXEC (-> BOOK) 

csak az aktuális árfolyamra vár és 
legkésőbb nap végén kerül 
könyvelésre. 

 
Feldolgozás alatt 

Nem vonható vissza 

FEDVAR = várakozó, ha 

nincs elegendő fedezet a 
teljesítéshez. 

A Bank max. 30 napig sorban 
tartja 

 

Fedezetre vár 

Ügyfélnek teendője van 

és visszavonható a várakozási 
időszak alatt 

STORE = várakozó, ha 

banki jóváhagyásra vár 

• kimenő konverziós vagy konverzió 
nélküli, amely éppen ellenőrzés 

alatt áll 

• fedezet rendben, de még nem 
került könyvelésre 

•  vagy deviza számláról indított 
megbízás magyarországi GIRO 

számlaszámmal rendelkező 
partner javára HUF devizanemben 

 
 
 

 
Feldolgozás alatt 

Nem vonható vissza 

deviza számláról indított 
megbízás magyarországi GIRO 
számlaszámmal rendelkező 
partner javára HUF 
devizanemben 

 

 
Feldolgozott 

 

JOVVAR = várakozó, ha 

faxos megerősítésre vár 

Ügyfél megerősítésre vár 

Ügyfélnek teendője van 

és visszavonható a faxos 
megerősítésig 

COFF = érkeztetett 

azonnali megbízás, amely a banki 
befogadási időn kívül érkezett, így 
vár a következő banki napra a 
feldolgozásra 

 
Érkeztetett 

Ügyfél által visszavonható a 
feldolgozás napjáig 

WAITV = érkeztetett 

értéknapos, jövőbeni feldolgozási 
napra várakozó megbízás 

Értéknapos 

Ügyfél által visszavonható a 
feldolgozás napjáig 

 
ERASE = törölt 

Bankban törlésre került 

Kötegelt 

a megbízás módosítható, 
törölhető, vagy újra küldhető 
feldolgozásra 
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A gomb segítségével a listában megjelölt Bankban 
várakozó megbízást visszavonhatja, vagyis a Bankban törlésre 
kerül. A visszaigazolást követően ez a megbízás a Rögzítés 
lapon módosítható, törölhető, vagy új kötegbe helyezve új 
megbízásként a Bankba küldhető feldolgozásra. 

Az alábbi státuszú megbízások vonhatók vissza, amelyet 
ellenőrizhet úgy is, hogy csak ezen megbízásoknál aktív a 
„Visszavon” nyomógomb: 

• Értéknapos, vagyis jövőbeni dátumra Bankba érkeztetett 

megbízást az értéknap előtti napig 

• Banki befogadási időn kívül Bankba érkeztetett megbízást a 

következő banki nap feldolgozási idejének kezdetéig 

• Fedezetre várakozó banki feldolgozás alatt álló megbízást a 

sorban állítás ideje alatt, maximum a 30. napon 

• Faxos megbízást (eseti és értéknapos), a faxos megerősítő 

visszaigazolás Bankba érkezéséig. Az értéknapos megbízás 

faxos megerősítése (aláírt visszaigazolása) legkésőbb az 

értéknapon, a feldolgozási idő végéig meg kell érkezzen, 

ennek hiányában a megbízás törlésre kerül 

Egyes feldolgozási szakaszokban a megbízás állapotának 
megváltozásáról egy azonnali üzenetben értesül, amelyet 
automatikusan megkap egy-egy banki kommunikáció indításával. 
A módosult információk automatikusan frissülnek a Tétel állapot 
lapon. 

A további nyomógombok, táblázatos megjelenítések, keresés, 
szűrés működése megegyezik a Forintutalás modul használatánál 
leírtakkal. lsd. 7. fejezet. 

 

Import lap 

Az Ön vállalati pénzügyi/könyvelési rendszeréből a CIB által 
meghatározott szabványban előírt formátumban kinyert 
megbízásokat vagy egy további Business Termináljában rögzített 
megbízásait exportálva az Ön által használt Business Terminálba 
importálhatja ezen a felületen. 

Fontos megjegyezni, hogy BT-ből exportálni már csak kizárólag a 
SEPA/ISO20022 xml formátumban lehetséges, az eddig 
alkalmazott más export formátumokat a Bank megszüntette. 

 

Konverter program ajánlása 

Az alkalmazás segítségével könnyedén átalakítható a deviza 
átutalásban régebben használatos import fájljai SEPA XML 
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fájlokká. Ehhez ajánljuk a honapunkról letölthető „Konverter 
program” alkalmazást. 

A program könnyen telepíthető magyar vagy angol nyelv 
beállításával. 

Ezt követően nagyon egyszerűen használható a 

 indításával: 

Az elindított konverter program bal oldalán kiválasztja az Ön által 
tárolt helyről konvertálandó fájlt, amely az alábbi típusú lehet: 

o CIB formátum 
o MT100 Swift formátum 
o IEB formátum 
o Automata terminál formátum 
o kódolás típusa ansi vagy 852 lehet 

 

Jobb oldalon a cél könyvtárat kell kiválasztani, ahová a konvertált 
állomány tárolásra kerül és innen a Business Terminál/deviza 
átutalás funkció, „Import” lapján beolvashatja. 
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Importálás 

A felső  importáló  részen  az     gomb megnyomásával 
beolvasható a kívánt fájl. 

Az importált tételek az alsó részen található importált tételek 
táblázatba kerülnek. 

A hibás vagy hiányos tételek a középső részben maradnak a 
hibalistában. Ha a hibás tételre kattint, annak adatai megjelennek a 

rögzítő mezőkben, ahol javíthatók, majd a tétel a   gomb 
megnyomásával átkerül az importált tételek listájába. 

Az importált tételek egyesével vagy kötegelés után küldhetők tovább 
az aláíró mappába, és onnan megfelelő hitelesítés után a 
postaládába. Az itt kötegelt tételek a Rögzítés lapon is megjelennek 
a kötegek között, ahol a kézileg rögzített tételekkel megegyezően 
kezelhetők. 

Az importált tételeket aláírásra küldés vagy kötegelés nélkül nem 
menti a program. 

 

Importáló rész 
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Megbízó ellenőrzése importból: Ha bejelöli, akkor a program ellenőrzi 
a tételekben szereplő terhelendő számlaszámot, és csak azokat a 
tételeket importálja be, amelyekben ez egyezik a kiválasztott 
megbízó számlaszámával. Egyébként a tételeket a megbízó 
számlaszámának ellenőrzése nélkül a kiválasztott számlaszámra 
importálja be. 

Hibás dátumok átírása: Ha a beimportálandó tételek között van lejárt 
esedékességű, ennek az opciónak a bekapcsolásával elkerülheti, 
hogy azok hibalistára kerüljenek, az importáláshoz megadhat egy új 
esedékességi dátumot. 

Kódlap: Válassza ki az importálandó file kódkészletét (852, ANSI)! 

Sürgős EGT-EUR tételek feldolgozása opció használata: 

 

Válassza ki, hogy melyik rögzítési típusba kerüljenek azok az import 
tételek, amelyek megfelelnek SEPA vagy TARGET átutalási 
megbízás feltételeinek, ha az import fájl XML vagy CIB formátumú és 
a fájlban a szolgáltatási szint nincs meghatározva. 

„TARGET” opciót választva, a sürgős EUR tételeket TARGET 
megbízásként kezeli a program, melynek feltétele a 
kedvezményezett bankjának TARGET tagsága. 

„SEPA” opciót választva, a sürgős EUR tételeket sürgős SEPA 
megbízásként kezeli a program. 

„Elsődlegesen TARGET” opciót választva, a sürgős EUR 
tételeket elsődlegesen TARGET megbízásként olvassa be a 
program, Viszont ahol a kedvezményezett bankja nem TARGET tag, 
azt a tételt sürgős SEPA megbízásként importálja a program. 

Információ: TARGET átutalásnak azokat a normál kimenő 
átutalásként rögzített megbízásokat hívjuk, amelyeknél a 
kedvezményezett bankja EGT tagállamban van, a teljesítés 
devizaneme EUR és a feldolgozási idő T nap. 

Felhívjuk figyelmét: 

• a sürgős SEPA és a TARGET utalásnak a Banki Órarend 
szerint eltérő a befogadási/feldolgozási ideje. 

• a Bank a sürgősségi teljesítésért díjat számít fel, amelyet a 
mindenkori, Önre vonatkozó Kondíciós Listában megtalál. 
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Az gomb megnyomása után válassza ki a betölteni 
kívánt fájlt és annak típusát! 

Az importált megbízások közül a hibalistában találhatók azok az 
importált tételek, amelyeknek egy vagy több adata nem 
megfelelően lett kitöltve. Ha egy tételben több hiba is található, 
akkor az, több sorban jelenik meg a hibalistában, külön 
hibaüzenettel. A hibalista tételszáma () tehát nem a hibás tételek, 
hanem a hibák mennyiségét mutatja. 

A hibás tételre kattintva annak adatait megjelenítheti a hibalista 
fölött látható módosító mezőkben. 

A megfelelő mező javítása után nyomja meg a  gombot, 
melynek hatására a tételek megjelennek az importált tételek 
listájában, az alsó táblázatban. 

Az importált tételek egyesével vagy kötegelés után küldhetők 
tovább az aláíró mappába, és onnan megfelelő hitelesítés után a 
postaládába. 

Az itt kötegelt tételek a Rögzítés lapon is megjelennek a kötegek 
között, ahol a kézileg rögzített tételekkel megegyezően kezelhetők. 

Az importált tételeket aláírásra küldés vagy kötegelés nélkül nem 
menti a program. 

Az importálható file-típusok részletes leírását megtalálja 
honlapunkon (www.cib.hu\bt) illetve az Ön telepített Business 
Terminál könyvárában a dokumentációk között. 

 

 
Rendszeres lap használata ugyanolyan módon történik, mint 
a forint modulban, amelyet az előző fejezetben olvashat. 

 

Partnerek lap 

A partner adatai úgy rögzülnek a Partner állományba, ahogyan 
a bank visszaigazolja a tételt. Így, a következő alkalommal a 
kedvezményezett adata a partner listából könnyen 
kiválasztható és más feltételeknek megfelelően módosítható, 
majd a módosított adatokkal új partnerként tárolásra kerül. 
Például, ugyanannak a partnernek utal normál kimenő típusú 
megbízást, ahol a banki adatok kitöltése kötelező, majd készít 
egy import inkasszó típusút, ahol a 

http://www.cib.hu/
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banki adatok nem adhatók meg, akkor a rendszer mindkét 
változatban elmenti Önnek ugyanazt a partnerét. 

 

 Paraméterek lap 

Ezen a lapon a deviza utalás egyes funkcióinak testre szabását 
végezheti el. A paraméterezés megegyezik a Forint átutalás 
paraméterezésével, amelyet az előző fejezetben olvashat. 
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7.3 Kifizetési utalvány 

Funkció célja: kedvezményezett postai címére készpénz (forint) 
kifizetés indítása az ország bármely részére. 

 

Teljesítés feltételei: 

➢ az utalvány megfelel a formai, jogosultsági követelményeknek 

➢ a terhelendő számlán rendelkeznie kell a teljes kifizetendő 
összeg és a kapcsolódó banki, valamint postai díjtételeknek 
megfelelő fedezettel 

➢ a küldött adatokat 852-es magyar ékezetes karakterkészlettel kell 
elkészíteni; ha az adat állomány olvashatatlan vagy 
feldolgozhatatlan, akkor a Bank hibajegyzékben értesít és kéri az 
átadás megismétlését 

 

Teljesítés időpontja: A forgalmazási időkorlátokat a bank által 
közzétett Kondíciós lista, valamint a Banki órarend tartalmazza. 

A Bank által feldolgozott és a Postának átadott, de nem kézbesíthető 
utalványokat, (pl. hibás cím, nem található címzett stb.) a Posta tíz 
munkanapot követően küldi vissza, amelyről információt a posta 
állomány lekérdezésével kaphat meg. Ha Önnek hiányzik ez a 
funkció, akkor hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat. 

Számlája az utalvány beadásának idejétől függően érkeztetésre 
vagy feldolgozásra kerül, attól függően, hogy feldolgozási időben 
vagy azon kívül indította. 

A feldolgozási időn kívül indított utalványokat a bank csak érkezteti 
és a következő banki feldolgozási időben teljesíti, ha elegendő 
fedezet áll rendelkezésre az utalvány értéke, díja, jutaléka - 
összegével együtt. 

A bankban várakozó utalvány tételek a terminálból visszavonhatók 
és a megfelelő művelet -módosítás, törlés, - a menüben elvégezhető 
(a forint illetve a deviza átutalások mintájára) 

 

A Bank a feldolgozásról az alábbi választípusokat adja: 

• érkeztetett, feldolgozásra váró tételek, amelyet 

o banki feldolgozási idő után indítottak: a formai 

ellenőrzésen kívül más vizsgálat nem történik. Az 

utalvány várakozik a következő banki nap nyitásra 

o faxos megerősítéses BT-ről indítottak: az utalvány 

feldolgozása nem kezdődhet meg az írásos 

megerősítés beérkezéséig és annak aláírás vizsgálat 
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elvégzéséig. Az utalvány(ok) ezek után kerülhet(nek) 

csak banki jóváhagyásra. A jóváhagyott utalvány a 

jóváhagyás idejétől függően vagy várakozóba, vagy 

feldolgozás alá kerül 

• elfogadott, feldolgozás alatti tételek, amelyek a banki 

feldolgozási idő alatt érkeznek a bankba és a feldolgozási 

folyamatba bekerültek: átmentek a fedezetvizsgálaton és 

zárolásra kerültek 

• elfogadott, könyvelt tételek, amelyek a banki feldolgozási 

időben érkeztek a bankba és a feldolgozásuk sikeresen 

befejeződött: könyvelésre kerültek a megfelelő díjakkal és a 

Posta felé kimentek (ezt megelőzi az előző státusz üzenete) 

• elutasított tételek, amelyek 

o beérkezéskor a formai ellenőrzés alapján nem felelnek 

meg az előírásoknak így azonnal visszautasításra 

kerülnek 

o a feldolgozás során valamilyen hiba miatt 

visszautasításra kerülnek, melynek oka is olvasható 

o fedezethiány miatt visszautasításra kerülnek 

 
 

Kifizetési utalvány rögzítéséhez, Önnek az Átutalás menün belül a 

Kifizetési utalvány menüt, vagy  ikont kell kiválasztania. 

A bal felső részen található rögzítő mezőkben megadhatók az 
új utalvány adatai. 
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Az elmentett utalványok a rögzített utalványok listájába 
kerülnek, amely a képernyő bal alsó részén található. Egy 
rögzített utalványra kattintva annak adatai megjelennek a 
rögzítő mezőkben. 

A jobb felső részen új kötegek hozhatók létre. 

A kötegek tartalma a jobb alsó részen található táblázatban 
jelenik meg, miután a rögzített utalványokat a megfelelő gomb 
megnyomásával hozzáadta. 

Az előkészített utalványok a rögzített utalványok listájából 
egyesével vagy kötegenként küldhetők tovább az aláíró 
mappába, és onnan megfelelő hitelesítés után a postaládába. 

 

 Rögzítés lap 

Számla száma: válassza ki a terhelendő számla számát, amelyről 
a kifizetési utalványt Indítja. 

Címzett neve (2 sorban megadható, maximum 24 karakter 
soronként): válassza ki, vagy írja be, hogy kinek kíván utalványt 
küldeni. A legördíthető menü ABC sorrendben tartalmazza azoknak 
a címzetteknek a nevét, akik részére Ön már korábban utalványt 
küldött. Amennyiben új partnernek kíván utalványt küldeni, akkor 
egyszerűen rögzítse az új kedvezményezett adatait. 

Címzett azonosítója: nem kötelező kitöltendő mező, ha Ön vállalati 
terminálról Indítja és egyedi iktatószámmal vagy sorszámmal ellátott 
nyilvántartást is vezet az utalványokról, akkor ide ezt meg lehet adni 
a utalványutalványok későbbi egyeztetése miatt. 

Összeg (HUF) (kötelezően megadandó, maximum 9 karakter): 
írja be az utalvány összegét. 

Közlemény (nem kötelező, megadható maximum 30 karakter): a 
név és számlaszám kiválasztásával a címzetthez felvitt legutolsó 
közlemény automatikusan megjelenik. Amennyiben ettől eltérőt 
kíván megadni, vagy új kedvezményezettnek utal, írja be közlendő 
megjegyzését. A közlemény felvitelére Önnek 3 sor áll 
rendelkezésére. Amennyiben az első sor nem elegendő a közlemény 
megadására, a második sorban folytathatja, soronként 10 karakter 
hosszúságban. 

Irányítószám, Város, Utca, Házszám a pontos címet kell beírni, 
ahová az utalvány összegét küldi. 

Esedékes: dátum mező, Önnek információként szolgál, ha több 
olyan utalványt rögzít, amelyeket különböző időpontokban, esetleg 
kötegelve szándékozik bankba küldeni. 

Postai díj (nem kitöltendő mező): Az aktuálisan küldendő 
összeghez tartozó díjról tájékoztat. Az utalványköteg benyújtásakor 
a postai díjak összegével is rendelkeznie kell a számlán! 
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Rögzített utalványok listája 

 

     - az opció bekapcsolásával a rögzített 
utalványok listája felfelé - a rögzítő mezők rovására - megnő, 
így egyszerre több utalvány áttekintése lehetséges. 

Ha egy rögzített utalvány adataiban változtatni szeretne, akkor 
az   utalványra   kattintva   az   adatai   megjelennek   a 
r ö g z í t ő  

mezőkben. A változtatások után a gombra kattintva 

mentheti   a   módosításokat, vagy   az gombra 
kattintva új utalványként rögzítheti. 

Itt jelennek meg az importált utalványok is. Az importáláskor 
kötegelt utalványok együtt kezelhetők a kézileg rögzített 
utalványokkal. 

 

Kötegelés 

Ön a képernyő bal alsó részén láthatja a rögzített tételeket, 
mellette a jobb alsó részen pedig a jobb felső részben 
kiválasztott aktív köteg tartalmát. 

A 2 ablak közötti függőleges válaszvonal segítségével testre 
szabhatja az ablakok méretét, az adatokat tartalmazó mezőkre 
kattintva pedig aktiválja az adott ablakot. Jobb gombbal az 
ablakokra kattintva személyre szabhatja az oszlopokat, illetve 
elmentheti a változásokat. 

A változások mentésének, illetve visszatöltésének lehetősége 
biztosítja, hogy Ön mindig saját beállításait használja. 

Az egér jobb gombjával sorokat lehet másolni, kivágni, illetve 
beilleszteni, többszörös kijelöléssel is. Ezeket a funkciókat 
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természetesen a forint átutalás összes táblázat típusú 
ablakában használhatja, így megkönnyítve a utalványok 
másolását illetve a kezelőfelület használatát. 

Keresés 

: Sor keresése a táblázatban a színnel 
megjelölt oszlop tartalma alapján. 

Szűrés 

: Táblázat sorok szűkítése a színnel 
megjelölt oszlopok tartalma alapján. 

Összetett szűrés: 

: Táblázat sorok szűkítése összetett 
felutalványok megadása alapján. Feltételnek saját sablonokat is 
készíthet, illetve elmenthet, ezzel egyszerűsítve és gyorsítva a 
kezelést. Ezek a funkciók teljes mértékben megegyeznek a 
számlainformációs modulban használtakkal. 

 

Nyomógombok 

Alsó részben: 
 

:A kijelölt utalványok aláíró mappába helyezése. 
 

A kiválasztott utalványok formázott 
megjelenítése. 

 

A kiválasztott utalványok nyomtatása. 
 

A kiválasztott utalványok törlése a bal oldali 
ablakból. 

 

Az aktuális kötegben lévő kijelölt utalványok 
törlése a jobb oldali ablakból. 

 

A kiválasztott utalványok kötegbe tétele. 

Összes utalvány kötegbe tétele. 

A kiválasztott utalványok kötegből kivétele 
 

Összes utalvány kötegből kivétele. 

A jobb felső részen található a kötegek listája. Ön itt választhatja 
ki, hogy melyik köteg tartalmát kívánja megjeleníteni a jobb alsó 
ablakban. 
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Felső részben: 
 

: Új köteg létrehozása. 

 
: A kiválasztott köteg törlése. 

: A kiválasztott köteg módosítása. 

: A kiválasztott köteg utalványainak formázott 

megjelenítése. 

: A kiválasztott köteg nyomtatása. 

: A kiválasztott köteg utalványainak exportálása. 

: A kijelölt utalványok aláíró mappába helyezése. 

A  gombbal kiléphet a Kifizetési utalvány funkcióból. 

 
Import lap 

Az exportált, vagy egyéb forrásból származó, a megfelelő 
formátumra alakított import állományokat további feldolgozás 
céljából betöltse. 

A három részre osztott bal oldali részben a más rendszerben 
rögzített tételeket olvashatja be. 

A lenyitható listából válassza ki azt a számlát, amelynek terhére 
az utalási megbízásokat ki akarja tölteni! 

Amennyiben az importálás során az állomány hibás, azt a 
Hibalista alatti felsorolás mutatja meg. A formailag helyes 
megbízás(oka)t a program elfogadja és az Importált tételek 
ablakban meg is mutatja. 

Kódlap: Válassza ki az importálandó file kódkészletét (852, 
ANSI), ajánlott 852. 

Az  gomb megnyomása után válassza ki a betölteni 
kívánt fájlt és annak típusát! 

Az importálható file-típus részletes leírását megtalálja 
honlapunkon (www.cib.hu\bt) illetve az Ön telepített Business 
Terminál könyvtárában a dokumentációk között. 

A rögzített megbízásait a posta által szabványosított 
formátumban exportálni és egy másik Business Terminálba 
importálni is lehetséges. 

Amennyiben a beolvasott fájlban olyan hiba keletkezik, amely 
miatt a benne lévő tételek nem tárolhatók el egyáltalán, akkor 

http://www.cib.hu/
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az egész importálást újra kell kezdeni a hiba javítása után. 
(Például rossz rekordhossz) 

Amennyiben a beolvasott fájlban tétel hiba keletkezik, akkor 
hibalistára kerül. 

Ha egy tételben több hiba is található, akkor az, több sorban 
jelenik meg a hibalistában, külön hibaüzenettel. A hibalista 
tételszáma () tehát nem a hibás tételek, hanem a hibák 
mennyiségét mutatja. 

Ha módosítani szeretné a hibás tételeket, akkor először 
válassza a bal felső részen „Módosítás” táblát, majd a hibás 
tételre kattintva annak adatai megjelennek a hibalista fölött 
látható módosító mezökben. 

A megfelelő adat javítása után nyomja meg a   

gombot, melynek hatására a tételek megjelennek az importált 
tételek listájában, a bal alsó táblázatban. 

Az importált tételek egyesével vagy kötegelés után küldhetők 
tovább az aláíró mappába, és onnan megfelelő hitelesítés után 
a postaládába. 

Az itt kötegelt tételek a Rögzítés lapon is megjelennek a kötegek 
között, ahol a kézileg rögzített tételekkel megegyezően 
kezelhetők. 
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Az importált tételeket aláírásra küldés vagy kötegelés nélkül 
nem menti a program. 

Ha nem kívánja módosítani a hibás tételeket, akkor válassza a 
bal felső részben az „Új import” táblát és kezdje elölről az 
importálás folyamatát. Ekkor a beolvasott adatok törlésre 
kerülnek. 

 

 Tétel állapot lap 

Itt nézheti meg a rendszerben lévő utalványok/tételek állapotát, 
és tárolt jellemzőit. Kivételt képeznek az archiválási idő letelte 
után automatikusan törölt tételek. 

A legördülő menüből válassza ki, hogy melyik számlához 
tartozó tételeket kívánja megtekinteni. Ha nemcsak egy, hanem 
az összes számla tételeit látni szeretné, akkor válassza a 
<minden számla> lehetőséget! 

A továbbiakban a kiválasztott számlaszámhoz tartozó tételek 
között kereshet, illetve különböző szűrők, beállításával 
rendszerezheti a táblázatot. 

A kifizetési utalvány a következő állapotokat vehet fel: 

Rögzített: az utalvány kötegelésre vár a rögzített tételek között 

Kötegelt: az utalvány kötegbe került a rögzített tételek közül 

Aláírásra vár: az utalvány vár az „Aláíró mappá” -ban: vagy 
aláírásra, vagy postaládába küldésre 

Postaládában: az utalvány aláírva a Bankba küldésre vár 

Elment: az utalvány a Bankban van, de a Bank még nem 
igazolta vissza (pl. megszakadt a banki kapcsolat) 

Érkeztetett: az utalvány a Banki órarend szerinti befogadási időpont 
után került a Bankba feldolgozásra 

Feldolgozás alatt: az utalvány feldolgozása elkezdődött, még 
folyamatban van 

Könyvelt: archiválható a Paraméterezés lapon beállított ügyfél 
általi paraméterezés szerint. 

Ügyfél megerősítésre vár: speciális úgynevezett faxon 
küldendő írásos megerősítésre vár a feldolgozáshoz 

 

Az „érkeztetett” állapotú - Bankban feldolgozásra várakozó - 
utalványok állapot változásakor a rendszer automatikus 
üzenetet küld: 

• a következő banki feldolgozási napon 

o a feldolgozás megkezdésekor az utalványok 
„feldolgozás alatt” állapotba változásakor 
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o feldolgozás végén az utalványok könyvelése után 
„könyvelt”   állapotba       változásáról       vagy 
„elutasítás” -ra változásáról, és az okáról 

• a feldolgozást megelőzően végrehajtott törlésről (pl. ügyfél 
által visszavonásra kerül vagy faxos/nem automatikus 
könyvelésű utalvány a banki jóváhagyást követően 
törlésre kerül) 

 

A Bankban várakozó Kifizetési utalvány lekérdezése 

Ön a számlájához tartozó összes, Bankban feldolgozásra 
várakozó utalványait meg kívánja jeleníteni, akkor kattintson a 

 gombra. 

Ekkor a postaládába egy lekérdezés kerül, amely a következő 
kommunikáció során letölti az összes, nem csak az Ön 
termináljáról indított, hanem egy másik Business Terminálról, 
vagy a Bank egy másik szolgáltatásán keresztül (Internet Bank, 
CIB24, vagy fiókhálózat) megadott és még nem teljesült 
utalványait. 

Azok az utalványok, amelyeket nem az Ön Business 
Terminálján keresztül érkeztek a Bankba, a feldolgozást 
követően (teljesítés vagy elutasítás) kikerülnek, megszűnnek 
ebből a listából. Ezeknek az utalvány tételeknek a 
visszaigazolását a Bank az eredetileg elindított szolgáltatásnak 
küldi el. 

Például, Ön rendelkezik Internet Bankkal és indít egy banki 
feldolgozási időn kívüli utalványt, amit a Bank érkeztetett és 
még nem könyvelt. Ezt meg kívánja jeleníteni a Business 
Termináljában is, ezért indít egy frissítést. Ennek 
eredményeképpen megjelenik “Érkeztetett” állapotú tételként. A 
következő banki napon ez az utalvány automatikusan 
feldolgozásra kerül, de a feldolgozás eredménye az Internet 
Bank postaládájába kerül visszaigazolásra. A Business 
Termináljában viszont ezt követően az első kommunikáció 
alkalmával Önnek automatikusan frissülnek a Bankban 
várakozó tételei, így ez az utalványa Tételek közül kiesik. 

Megbízások törlése= visszavonása Bankból 

Ha Ön valamely „Érkeztetett” vagyis Bankban várakozó 
megbízását a beküldés után töröltetni szeretné, vissza kívánja 

vonni, akkor kattintson a  gombra. A visszavonás is 
megbízásnak minősül, amit Önnek alá kell írnia. 
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Fontos! Az utalványt a feldolgozási napot megelőző Banki 
munkanapon a Banki Órarendben meghatározott időpontig 
vonhatja vissza (módosíthatja). 

A sikeres visszavonás esetén a Banki rendszerben azonnal 
törlésre, a Business Terminálban pedig “kötegben” állapotba 
kerül ez az utalvány és Ön egy későbbi időpontban új 
utalványként elindíthatja, módosíthatja, vagy ténylegesen 
törölheti a rögzített tételek közül. 

Amennyiben a megbízás közben már bekerült a feldolgozásba, 
akkor a visszavonásra már nincs lehetőség. 

Az aláíró mappában az aláírást követően a köteg a 
postaládába, majd bankba küldhető. 

 

További nyomógombok: 

 a tétel listában szereplő összes tétel kijelölése. 

 a kijelölt tételek fájlba mentése. 

    a kijelölt tételek A4-es formátumban fejléces 
papíron nyomtathatók vagy menthetők. A Paraméterek lapon 
(Formázás: tömör) állítható, hogy a táblázat teljes tartalma vagy 
a tételek fontosabb adatai jelenjenek meg. 

  a kijelölt tételek táblázatos formában nyomtathatók 
ennek a gombnak a segítségével. 

   gomb segítségével kiléphet a Kifizetési utalvány 
funkcióból. 

 

Partnerek lap 

Új utalvány rögzítésekor vagy egy utalvány tétel módosításakor 
a program a partner adatait automatikusan eltárolja. 
Legközelebb már nem kell mindent ismét beírnia, elég, ha 
„Címzett neve” listáját lenyitja, és a partner nevét kiválasztja. 
Ezzel nemcsak gyorsíthatja a munkáját, hanem jelentősen 
csökkentheti a rögzítéskor elkövetett hibák számát is. 

Az így felépült partnertörzs karbantartását teszi lehetővé ebben 
a funkcióban, melynek működése megegyezik a Forint átutalás 
funkció, „Partnerek lap” működésével. 

 Paraméterek lap 

Működése megegyezik a Forint átutalás paraméter lapjának 
működésével. 
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7.4 VIBER átutalás 

TIPP: Amennyiben Önnek fontos, hogy partnere más magyar 
banknál vezetett folyószámlájára a beküldés napján megkapja forint 
átutalását, használja a VIBER típusú (Valós Idejű Bruttó Elszámolási 
Rendszer) átutalást. Felhívjuk figyelmét a VIBER tranzakciók eltérő, 
egyedi forint átutalásnál magasabb díjtételére. A tranzakció díjáról 
Ön a honlapunkon található mindenkori Kondíciós listából szerezhet 
információt. A CIB Bankon belüli átvezetés a nap 24 órájában 
azonnal megtörténik VIBER használata nélkül! 

 

Funkció célja: Bankközi (VIBER rendszeren keresztüli) forint 
átutalás indítása azonnal a kedvezményezett partnere javára. 

Teljesítés feltételei: 

➢  a megbízás megfelel a formai, jogosultsági 
követelményeknek 

➢  terhelendő számlán rendelkeznie kell az átutalás/ok 
összegének és a kapcsolódó banki díjtételnek megfelelő 
fedezettel 

➢  az adott átutalás részösszegére teljesítés nem lehetséges 

➢  több átutalás egyidejű küldése esetén a teljesítés a 
beadás sorrendjében történik 

 
Fontos! Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben egytételes, 10.000.000 
HUF alatti VIBER átutalást kezdeményez, megbízása visszautasításra 
kerül, ugyanis ezekkel a feltételekkel a megbízás a Forint átutalás 
menüpontban kezdeményezhető, és azonnali átutalásként teljesül.   

Teljesítés időpontja: 

A megbízások kizárólag a VIBER forgalmazási időn belül, adott 
banki napon teljesülnek és az Ön Partnere számláján jóváírásra 
kerülnek. Az Ön számlája a banki teljesítéssel egyidejűleg terhelődik 
(terhelés értéknapja). 

Amennyiben forgalmazási időn túl érkezik VIBER megbízása, 

akkor a bank azt visszautasítja. 

Bankba küldés után, a VIBER megbízások visszavonására és 
módosítására nincs lehetőség. 

Jövőbeni megbízás, azaz értéknapos tétel indítására nincs 
lehetőség. 

A forgalmazási időkorlátokat a bank honlapján a Kondíciós Lista, 
illetve Banki órarend tartalmazza. 

Az utalás rögzítésének lehetséges lépései a következők: 

➢ tételek rögzítése, és/vagy importálás, exportálás 
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➢ automatikus generálás után kötegelés (több tétel esetén 
célszerű köteget készíteni), vagy közvetlenül aláírásra 
továbbítás 

➢ aláírás 

➢ bankba küldés 

➢ visszaigazolás mentése vagy nyomtatása 
 
 
 

 
 

! 

A bank minden benyújtott megbízásról Önnek visszaigazolást 

küld. Azon megbízások teljesítéséért vagy visszautasításáért, 

amelyekről nem érkezett meg a visszaigazolás, a bank nem vállal 

garanciát! 

 
 
 

 

Beviteli képernyő 

VIBER átutalás rögzítéséhez, Önnek az átutalás menün belül a 
VIBER átutalás menüt kell kiválasztania. 

A VIBER utalás képernyő megjelenése után kattintson a tételek 
fülre. A tételek képernyőn rögzíthetők az új átutalások. A képernyő 
két részre van osztva. Ön a képernyő felső részén, a kötelező mezők, 
kitöltésével rögzítheti az átutalást. A képernyő alsó részén jelennek 
meg a már korábban rögzített átutalási megbízások. Új tétel 

rögzítése és a    gombra való kattintás után, az új tétel, a 
rögzített tételek listában jelenik meg. 
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➢  Számla száma: válassza ki a terhelendő számla számát, 
amelyről átutalását Indítja. A kiválasztott számlaszám 
mellett található 2 betűs országkód (pl. HU) a 
számlatulajdonos „rezidenciáját” mutatja. Ha ez a mező 
nem a megfelelő értéket mutatja, kérjük, értesítse a bankot! 

➢  Átutaló neve: kötelező mező, csak első alkalommal kell 
kitölteni, a papíralapú bizonylat „terhelendő neve 
telephelye” mezőnek felel meg. 

➢  Jogosult neve, székhelye (kötelezően megadandó, 
maximum 32 karakter): válassza ki, vagy írja be, hogy 
kinek kíván utalni. A legördíthető menü ABC sorrendben 
tartalmazza azoknak a kedvezményezetteknek a nevét, 
akik részére Ön már korábban VIBER átutalást küldött. 
Amennyiben új partnernek kíván utalni, akkor egyszerűen 
rögzítse az új kedvezményezett adatait. 

➢  Jogosult számlaszáma (kötelezően megadandó, 24 
karakter): a név kiválasztásával a kapcsolódó 
számlaszámok automatikusan megjelennek. Amennyiben 
ettől eltérő számlaszámra, vagy új kedvezményezettnek 
utal, írja be a számlaszámot. Ez esetben az úgynevezett 
GIRO számlaszámot folyamatosan írva vigye fel. 

➢  Összeg (HUF) (kötelezően megadandó, maximum 15 
karakter): írja be az átutalni kívánt megbízás összegét. A 
felvitt összeg forintban értendő, csak egész szám adható 
meg, amely folyamatosan írva a következő mezőre 
lépéskor automatikusan tagolódik. 
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➢  Közlemény (kötelezően megadandó, maximum 52 
karakter): a név és számlaszám kiválasztásával a 
jogosulthoz felvitt legutolsó közlemény automatikusan 
megjelenik. Amennyiben ettől eltérő közleményt kíván 
megadni, vagy új kedvezményezettnek utal, írja be 
közlendő megjegyzését. A közlemény felvitelére Önnek 2 
sor áll rendelkezésére. Amennyiben az első sor nem 
elegendő a közlemény megadására, a második sorban 
folytathatja. Az első sorba 25 a másodikba 27 karakter 
hosszúságú közlemény adható meg. 

➢  Bizonylatszám (választható, 6 karakter): átutalást 
végző által megadott azonosítószám, amely megkönnyíti a 
visszakereséseket, illetve amely a kedvezményezett 
számára hivatkozási alapot jelent. 

➢  Országkód:(nem kötelezően kitöltendő mező) a 
kedvezményezett országkódjának kiválasztása, 
amennyiben a kedvezményezett a hatályos jogszabályok 
szerint nem minősül magyarországi rezidensnek. Alap 
beállításként HU, amely szükség esetén a megfelelő 
országkóddal felülírandó. Ha Ön és kedvezményezett 
partnere is rezidens (vagyis az országkódjuk 
Magyarország/HU), akkor a jogcím mezőt nem kell kitölteni, 
a bank a feldolgozás során automatikusan 000- ás technikai 
jogcímet ad a tételnek (rezidensek egymás közti átutalásai). 

➢  Jogcím:(nem kötelezően kitöltendő mező) ha a 
kedvezményezett vagy a küldő nem magyarországi 
rezidens, kötelező a megbízáshoz tartozó jogcím 
megadása. Ehhez kattintson a jogcím listára és válassza ki 
a megfelelő jogcímet. 

➢  Bankba küldés: a mező Önnek információként szolgál, 
amennyiben több olyan megbízást rögzít, amelyeket 
különböző időpontokban, esetleg kötegelve szándékozik 
bankba küldeni. Ilyenkor a kötegelésnél és a küldésnél, a 
bankba küldés előre tervezett időpontja segítséget nyújt. 
Logikusan, egy kötegbe megegyező küldési időpontú 
tételeket helyez. 

 

 

 

 
! 

Az Indított, bankba beküldött tételek esetén a Bank a „bankba 

küldés” mező dátumát már nem figyeli! Az utalásokat a Bank 

mindig az aktuális értéknapon – a Kondíciós Lista / Banki Órarend 

szerinti VIBER nyitvatartás alatt fogadja be, az azon kívülieket 

elutasítja! 

 
 

Nyomógombok 
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: A rögzített tétel elmentésre kerül és a rögzített 
tételek listáján, a képernyő alsó részén jelenik meg. 

: A módosítani kívánt megbízást a rögzített tételek 
listáján lehet kiválasztani és a képernyő felső részén kell
 módosítani. A módosítást Ön a feltüntetett 
nyomógombbal mentheti el. 

: Kijelöli az összes megbízást. Ez helyettesítheti a 
kötegelést, mert az így a kijelölt megbízásokat közvetlenül az 
aláíró mappába lehet helyezni. 

: Kinyomtatja a kijelölt megbízásokat. 

: Törli a kijelölt megbízásokat. 

: A kijelölt megbízásokat Ön áthelyezi az aláíró 
mappába. 

 
➢  A tételek rögzítése után, jelölje ki az aláírandó megbízásokat 

és kattintson, az aláír gombra vagy kattintson a kötegelés fülre 
és készítsen megbízási kötegeket. 

➢  A köteget az Aláíró mappában, az aláíró eszközzel alá kell írni 
és bankba küldeni. 

 
Ismételten felhívjuk figyelmét! A VIBER rendszer nyitvatartási 
idején kívül indított megbízást a bank visszautasítja, mert azt csak a 
Banki Órarendben meghirdetett benyújtási határidőig teljesíti! Ebben 
az esetben Önnek a megbízást a benyújtási határidőn belüli 
időpontban a BT-ből újra kell küldeni. 
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8 Közös funkciók 

Közös funkciók alatt azokat a műveleteket értjük, amelyek a legtöbb 
átutalási, illetve megbízási modulban hasonlóan működnek: deviza 
átutalás, kifizetési utalvány, inkasszó, VIBER átutalás. 

Az alábbiakban, ezeknek a funkcióknak a részletes leírását találja: 

- Aláírás 

- Kötegelés 

- Import 

- Export 

- Archív 

- Partnerek 
 

8.1 Aláírás 

Az aláírás funkciót Ön bármelyik átutalás/megbízás menü 

aláírás gombjával, vagy a kiemelt ikonra kattintva indíthatja. 

 

Funkció célja: A bank az átutalások, egyéb megbízások teljesítését, 
valamint bizonyos terminál funkciókban történő kérelmek (mint 
például felhasználó karbantartás vagy regisztráció) teljesítését is 
aláírás(ok)hoz köt, mely aláírást vagy aláírásokat ebben a 
funkcióban kell végrehajtani. 

Teljesítés feltétele: Az egyes tranzakciókhoz szükséges aláírás- 
kombinációkat előzetesen a cégjegyző, számlatulajdonos (vagy az 
Ön cégének képviselője) határozza meg a bankban bejelentett 
aláíró(k) megnevezésével, a személy(ek) azonosításával. Ez a 
személy(ek) a Business Terminálban a BT rendelkező(k), aki(k) 
személyre szóló és az adott terminálhoz egyedileg készített aláíró 
eszközt kap(nak). A bank az aláírás ellenőrzését ennek megfelelően 
végzi el. Egyszeres és többszörös aláírásra is van lehetőség, amely 
kombinációk akár számlaszámonként eltérhetnek. 

Tehát Ön az alább felsorolt megbízásokat, kérelmeket akkor írhat alá 
elektronikusan és Ön aktív bankműveletet csak akkor indíthat, ha 
arra jogosult személy, tehát a bankban bejelentett BT rendelkező és 
a megbízásokat elektronikus aláírással ellátott aláíró eszközzel 
megerősíti és a megbízás valódiságát, a Bank felé igazolja. 

Egyedi szerződés alapján, Ön faxon, utólagos aláírás formájában is 
indíthat megbízásokat, melyekről kapott visszaigazolást utólagosan 
a papír alapú aláírásnak megfelelően aláírásával hitelesíti, és banki 
kapcsolattartójának eljuttatja. 

A teljesítés másik fontos feltétele, hogy a Terminálja un. „éles” 

üzemmódba legyen állítva. Ez azt jelenti, hogy a program a 



156 

 

 

telepítés után alapértelmezett „teszt” állapotú azért, hogy Ön 
megismerhesse a terminál működését, a megbízás menük 
használatát a nélkül, hogy akaratán kívül tétel könyvelését érné el. 
Ezért, ha Ön már valóban teljesíteni kívánja a beküldött megbízásait, 
akkor használja a Névjegy funkció Élesítés nyomógombját. (lsd. 
11.5. Névjegy funkció) 

BT rendelkező a saját nevére átvett, a bank által kiadott aláíró 

eszközzel az alábbi megbízásokat, illetve kérelmeket írhatja alá: 

➢ Forint átutalás, értéknapos Forint átutalás 

➢ Deviza átutalás, értéknapos Deviza átutalás 

➢ Kifizetési utalvány 

➢ VIBER átutalás 

➢ Forint beszedési megbízás 

➢ Címletjegyzék 

➢ Betét lekötés 

➢ Betét lekötés felmondása 

➢ Vámfizetési megbízás 

➢ Csoportos felhatalmazások 

➢ Csoportos beszedés 

➢ Csoportos átutalás 

➢ Levelezés a bankkal és a csatolható dokumentumok 

➢ Kártya limit módosítás 

➢ Élesítés kérelme 

➢ Regisztráció kérelme 

➢ Felhasználó jogok kérelme 
 
 
 

Az aláírás módja 

• Faxos megerősítéssel – a visszaigazolás utólagos aláírását 
faxon eljuttatva a Bankba, egyedi megállapodás alapján 

• Elektronikus aláíró eszközzel – ami az Ön szerződésében 
meghatározott feltételekhez kötött! 

Felhasználói azonosítóját, jelszavát és aláíró eszközhöz tartozó 

kódszavát tartsa titokban! Ellenőrizze, hogy senki sem figyeli 

jelszava és kódszava megadásakor és semmilyen körülmény 

között, ne hozza nyilvánosságra őket. Ha úgy érzi, hogy illetéktelen 

személyek megtudták jelszavát és/vagy kódszavát, azt azonnal 

közölje a Bankkal a jelszó / aláíró eszköz változtatása / lecserélése 

céljából! 
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Figyelem: az aláíró eszközök jogosultságát a Bank, a tétel 

beküldése után ellenőrzi. A tétel Bankba küldése és a Bankban 

feldolgozása után, a „Jött” állapotú megbízásra érkezett Banki 

válaszban látszik, hogy az aláírási kombinációkat, a rendelkezési 

jogosultságokat a Bank elfogadta, vagy elutasította. 

 

 

Az aláíró mappa tartalmát az Átutalás funkciók - Aláírás gombra, 

vagy a kiemelt ikonra kattintva tekintheti meg.  

Az „Aláírásra vár” ablakban az Ön kötegei sorakoznak, a 
„Tartalma” ablakban a köteg tételeit és azoknak a részletes adatait 
látja. 

A aláíró eszközök telepítés utáni első használata alkalmával a 
rendszer egy párbeszédablakban kéri az aláíró nevét. Ez lehet 
személynév, beosztás, vagy a kulcs sorszáma. Ez a név kerül az 
„Aláírta már” ablakba a képernyő jobb felső részén. Itt csak akkor 
látható bejegyzés, ha az adott köteg már aláírásra került. 

➢  Az aláírásra vár ablakban válassza ki az aláírni kívánt köteget. 

➢ Az aláírás módját az ablak tetején, a legördülő menüből kell 
kiválasztani a telepítés alkalmával, illetve minden új 
felhasználó definiálás után. 

Önnek azt az aláíró eszköz kell kiválasztania, amit a szolgáltatás 
igénylésekor a Bankkal egyeztetett és a Business Terminál 

szolgáltatási szerződésben rögzítettek alapján a telepítéskor 

átvett. 
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➢  Kattintson az gombra! Az aláírási módtól 
függően a program bekéri az aláírást. 

➢  Első aláírásnál a program bekéri az aláíró nevét, amely 
alapján minden további helyes aláírást először itt nyugtáz. 

A helyes aláírás ellenőrzését – a módját és a jogosultságát - a 
beküldés alkalmával a Bank végzi. 

➢  Ha aláírta a megbízást, a   gombra kattintva az 
előkészített, aláírt megbízást a Postaládába küldheti. 

➢  Amennyiben Ön az aláírás folyamata után úgy látja, hogy 
mégsem kívánja a köteget vagy a tételt Bankba juttatni, 
lehetősége van a visszavonásra. Ekkor a kiválasztott kötegre 

pozícionálva, nyomja le  a    gombot. Az egész köteg 
aláírása törlődik és az Átutalás menü, kötegelés funkciójába 
kerül. 

 
 

Aláírási módok: 
 
 

Aláíró eszköz 

Az aláíró eszköz egy aláíró személyhez kötött digitális azonosító 
kódot tartalmazó adathordozó, ami a BT rendelkező tulajdonába 
kerül átadásra. 

BT rendelkező az a Bankban azonosított személy, akit a Cégjegyző, 
Számlatulajdonos a Bankban bejelentett és meghatalmazás útján 
megbízott a Business Terminálban kezelhető megbízások 
aláírására. Egy megbízás érvényesítése megegyezik a Bankban 
bejelentett aláírási jog megadásával. A BT rendelkező 
jogosultságához az aláíró eszköz beállítható önálló jogosultsággal, 
vagy például úgy, hogy mindig két, együttes aláíró legyen jogosult 
egy megbízás aláírására. 

Az érvényes aláírás kombinációkhoz köteg szinten értékhatárok is 
megadhatók a számla devizanemében értve. 

 

A BT rendelkezők/aláírók nevét, jogosultsági szintjét 

előzetesen írásban kell a Banknak megadni. Későbbi 

változtatásokat a Számlatulajdonosnak / Cégjegyzőnek a 

számlavezetőjével kell egyeztetni. 
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Jogosultsági példák: 

➢  Ha az 1. számú aláíró személy egyedüli aláírásával 
rendelkezhet, akkor a nála lévő aláíró eszköz is egyedüli aláírási 
jogot kap, azaz a megbízás aláírásához elegendő a személy - 
aláíró eszközzel generált - egyedüli aláírása. 

➢  Ha 2. és a 3. számú aláíró személyek együttes aláírásával 
érvényesíthető a megbízás, akkor mindkét személynek alá kell 
írnia az aláíró eszközével a megbízást. 

A BT rendelkező aláírása az eszközön titkosítva kerül tárolásra. Az 
aláíráshoz a rendszer kéri az eszközön tárolt aláírási kulcs 
jelszavát. 

A megfelelő eszköztípus kiválasztása után a rendszer kéri a 
kulcsban tárolt titkos jelszót, amit a telepítés során Ön, mint BT 
rendelkező megadott. 

A jelszó kétszeri begépelése után megjelenik az „Aláírta már” 
ablakban az aláíró neve, amit első alkalommal megadott. 

 

Aláíró eszköz fajtái: 

➢ Pendrive/Floppy 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Floppy típusú aláíró eszköz 
használata elavult! Kérjük, cserélje Pendrive aláíró eszközre, 
mely szándékát jelezze a CIB Bank Vállalati Digitális 
Szolgáltatások Ügyfélszolgálat vonalán a (+36 1) 399 8899 
telefonszámon, vagy levélben az ebank@cib.hu e-mail címen! 

A Pendrive működéséhez nem szükséges meghajtó program 
telepítése, csak az USB porthoz való írás/olvasás jog. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a köteg aláírása után közvetlenül 
ne vegye ki az eszközt az USB portból! Csak akkor 
távolítható el az eszköz az USB csatlakozóból, ha előtte a jobb 
alsó sarokban az eszköz eltávolítására figyelmeztető ikonra 
kattintva megjelöli igényét a külső adathordozó biztonságos 
eltávolítására: „Safely Remove Hardware” és a végrehajtási 
üzenetet megvárja: „Safe to Remove Hardware”. 

mailto:ebank@cib.hu
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Egyéb esetben sérülhet az eszköz, használhatatlan lesz, 
illetve aláírás probléma fordulhat elő, amelyet csak banki 
segítséggel lehet megoldani. Le kell cserélni az eszközt, vagy 
a Bank által újra kell generáltatni. 

 

➢ iKey kulcs 

A működéséhez meghajtó program telepítése szükséges, amelynek 
leírását az 1.1 fejezetben találja. 

Ha több aláíró, vagyis BT rendelkező is van, akkor a következő 
aláíró ugyanezt a folyamatot végzi el, majd a megfelelő 

jogosultságokkal aláírt köteget  gombra kattintás után 
a postaládába helyezheti. 

 

➢ Utólagos aláírás = Faxos megerősítés 

Utólagos aláírási módot Ön akkor használja, ha Bankunkkal olyan 
szolgáltatási szerződést kötött, amely alapján az Ön 
számlavezetője meneszti/könyveli. Megbízásait. Ebben az esetben 
Ön, a rendszeren keresztül beküldött tételekről kapott 
visszaigazolási jegyzéket kinyomtatja, majd a Bankban bejelentett 
aláírási formában faxon visszaküldi a számla kapcsolattartójának. 

 

Figyelem! Ha Ön ezt az aláírási módot alkalmazza, akkor az 

alábbi funkciókat nem veheti igénybe: 

➢ Értékpapír forgalmazás (adás/vétel) 

➢ Betéti műveletek (betétlekötés, betétfelmondás) 

➢ Levelezés a Bankkal 

➢ Vámfizetési megbízás 

 

Aláírás visszavonása: 

Amennyiben Ön az aláírás folyamata után úgy látja, hogy 
mégsem kívánja a köteget vagy a tételt a Bankba juttatni, 
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lehetősége van a visszavonásra. Ekkor a kiválasztott kötegre 

pozícionálva, nyomja  le  a    gombot. Az egész köteg 
aláírása törlődik és az Átutalás menü kötegelési funkciójába kerül. 

Visszavonás folyamata a postaládából kiindulva: 

 
Postaláda  Aláíró mappa 

Kötegelés fül Tételek fül 

 
 

 

! 
VISSZAVONÁSKOR AKKOR IS A KÖTEGEK KÖZÖTT LESZ A 

TÉTEL, HA ELŐTTE NEM KÖTEGELTE! 

 

 

8.2 Kötegelés 

TIPP: A kötegelés funkciót azoknak az ügyfeleinknek ajánljuk, akik 
rendszeresen több olyan megbízást rögzítenek az Business Terminál 
rendszerben, amelyeket utólag különböző időpontokban írnak alá és 
küldenek be a Bankba. 

A kötegelés funkcióval a megbízásokat Ön saját szempontjai szerint 
rendezheti kötegekbe (pl.: kedvezményezett személye, vagy pl. a 
megbízás küldésének időpontja alapján). A kötegbe foglalt 
megbízásokat Ön könnyebben elkülönítheti egymástól, így 
kezelhetőségük egyszerűbbé válik. 

A kötegelés célja: A rendszer ezzel a jogosultsághoz kötött lépéssel 
egyrészt lehetőséget teremt a vállalat által a megbízások Indítására 
vonatkozó belső szabályozásának, eljárásrendjének leképezésére 
az Business Terminál rendszeren. Másrészt a különböző 
szempontok szerint csoportosított tételekből képzett kötegekhez 
különböző értéknapot lehet megadni, egyszerűen alá lehet írni. 
Fontos megjegyezni, hogy a „Rögzítő” és a „Kötegelő” jogosultságok 
megfelelő alkalmazásával meg lehet valósítani a 
„négy szem elvét” az utalásokkal kapcsolatban. A csak rögzítő 
jogosultsággal rendelkező felhasználók csak a saját tételeiket 
láthatják, törölhetik és módosíthatják, a kötegelők viszont az összes 
rögzített tétel közül válogathatnak. Törölni, módosítani azonban ők is 
csak a saját maguk által rögzített tételeket tudják. 

Ön a következő típusú megbízásokat foglalhatja az itt leírtak alapján 
kötegbe: 

➢ KIFIZETÉSI UTALVÁNY 

➢ VIBER ÁTUTALÁS 

➢ FORINT BESZEDÉS 
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Kötegelés képernyő: 

Előkészített megbízásait Ön közvetlenül az aláíró mappába, 
aláírásra továbbíthatja, vagy a kötegelés képernyőn kötegelheti. A 
rögzített megbízások nemcsak a tételek, hanem a kötegelés 
képernyőn is megjelennek. A tétel lapon csak az adott felhasználó 
által rögzített megbízások, a kötegelés lapon viszont minden 
előkészített tétel szerepel. Amennyiben rögzített megbízásaiból, 
bizonyos szempontok szerint kötegeket kíván készíteni, kattintson a 
kötegelés fülre. 

A köteg elkészítésének lépései: 

A köteg elkészítésének lépései: 

➢ Válassza ki a képernyő felső részén a terhelendő 
számlaszámot. Ezután a rögzített tételek listáján – a 
képernyő bal oldalán - a kiválasztott számlaszámhoz 
tartozó tételek jelennek meg. A képernyő baloldalán egy 
pillanatnyilag üres, új köteg jelenik meg. 

➢ A tételek közötti válogatást segíti, hogy a részletes tétellista 
oszlopai igény szerinti sorrendbe és szélességre állíthatók, 
illetve az oszlopfejlécre kattintással a kiválasztott 
paraméter szerint sorrendbe rendezhetők. 

➢ Jelölje ki a rögzített tételek listáján azokat a tételeket, 
amelyeket azonos kötegbe kíván foglalni. Több tétel 
kijelölése esetén tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, vagy a 
Shift nyomógombot. 

➢ Kattintson a jobbra mutató zöld nyílra, amely a kijelölt 
tételeket áthelyezi a „kiválasztott köteg tartalma” 
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képernyőre. Amennyiben az összes tételt egy kötegbe 
kívánja foglalni, kattintson a zöld dupla nyílra. 

➢ Az áthelyezett tételek darabszáma és a megbízások 
összege megjelenik a részletező lista fölötti „Tételszám” és 
„Összeg mezőben”. A rendszer által szolgáltatott pillanatnyi 
rendelkezésre álló egyenleg függvényében lehet 
(érdemes) a köteg tételeit összeállítani. 

➢ Miután egy köteg kialakításával végzett, a fennmaradó 
tételekből azonnal egy másik köteget hozhat létre, ha a 
kötegnév listán, a képernyő jobb felső részén: 

   -re kattint. A program ekkor új 
kötegazonosítóval egy új üres köteget készít elő. 

A rendszer által generált kötegazonosító felépítése a 
következő: 

AAA-ÉÉHHNNMMSS 

AAA: (ez utal arra, hogy milyen megbízás típust foglalunk 
kötegbe) 

ÉÉ: a köteg létrehozási évszámának utolsó két jegye 

HH: a köteg létrehozási hónapja 

NN: a köteg létrehozási napja 

MM: a köteg létrehozási perce 

SS: a köteg létrehozási másodperce 

➢ A kötegből kivenni, a balra mutató piros nyíllal lehet a 
kijelölt tételeket. Az összes tétel kivétele a dupla piros 
nyíllal történhet. 

➢ Az elkészült kötegeket Ön tetszőleges sorrendben 
aláírásra továbbíthatja. 

➢ A       gombra kattintva Ön kinyomtathatja a 
kiválasztott kötegben foglalt megbízásokat. 

 
 
 

 
! 

EGY TÉTEL, VAGY A TÉTELEK KÖZÖTT VAGY VALAMELYIK 

KÖTEGBEN TALÁLHATÓ MEG, EGYSZERRE KÉT HELYEN 

NEM SZEREPEL! 

 
 

Kötegek továbbítása aláírásra: 

➢ Válassza ki a kötegnév listán az aláírásra küldendő 
köteget. 
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➢ Kattintson az gombra. Ezután a kiválasztott 
köteg átkerül az aláíró mappába. 

➢ Az aláír gombra kattintás után, megjelenik az „értéknap 
megadása” ablak, ahol eldöntheti, hogy a köteget azonnali, 
vagy késleltetett megbízásként kívánja benyújtani a 
köteget. Ez utóbbi esetben megadhatja, hogy a kiválasztott 
megbízásokat a Bank melyik napon hajtsa végre, a 
beküldés után. 

➢ Ha értéknapot kíván megadni, kattintson a „Kérem, hogy a 
következő napon teljesítse a megbízást” szöveg elé és a 
lenyitható dátummezőben válassza ki az esedékesség 
napját. 

➢ Az OK gomb hatására köteg az aláíró mappába kerül. 
 

8.3 Import 

TIPP: Az importálás funkció Önnek lehetővé teszi, hogy a pénzügyi 
rendszerében rögzített megbízásokat, néhány gombnyomással 
áthelyezze az Business Terminál megfelelő moduljába. Ezzel a 
művelettel Ön elkerülheti a megbízások duplán történő rögzítését, 
így jelentős időt takaríthat meg. 

Az importálás feltétele az Ön pénzügyi rendszere és az Business 
Terminál rendszer közti file szintű kapcsolat (interface). Az 
importálás során a Bank által előírt formátumot kell használni. 
Amennyiben a rendszerek közti kapcsolat létrehozásához Önnek 
további információra van szüksége, kérjük, hívja a CIB Bank Vállalati 
Digitális Szolgáltatások Ügyfélszolgálat vonalát. A megbízásokból 
összeállított köteget az Export lapon megadható állománynévvel és 
elérési útvonalra ki is mentheti. Ezek az állományok később 
visszatölthetőek, így ismétlődő megbízáscsomagok esetén (például 
havonta ismétlődő munkabérutalások) az interface program 
elkészítése nélkül is importálhatnak megbízásokat. 

Az importálás funkcióval Önnek lehetősége nyílik valamely pénzügyi 
rendszeréből, az Business Terminál rendszerbe, az alább felsorolt 
megbízások betöltésére: 

➢ KIFIZETÉSI UTALVÁNY 

➢ VIBER ÁTUTALÁS 

➢ FORINT BESZEDÉS 

➢ CSOPORTOS BESZEDÉS 

Az importálás során - a rögzítéshez hasonlóan - a program ellenőrzi 
a beolvasandó tételeket, csak a hibátlan tételek kerülnek 
feldolgozásra, a többiről hibalista készül. 

Az importálás folyamata: 
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➢ A képernyő tetején válassza ki, a megbízás típusától 
függően, a terhelendő vagy jóváírandó számlaszámát. 

➢ Az „import típusánál”  válassza 
ki, hogy tételenként, vagy kötegelve kívánja feldolgozni a 
beimportált megbízásokat. A rendszer automatikusan 
generál egy új, üres köteget egy kötegazonosítóval. Ha a 
megbízásokat, egy már létező köteghez kívánja 
hozzáfűzni, válassza ki a kötegbe gombot, majd    adja    
meg    a    köteg megnevezését: 

 

➢ Válassza ki, hogy az importálandó file milyen kódkészlettel
 rendelkezik. 

. 
Alapállapotban mindig 852 kódkészletet használunk. 

➢ A file-név mező melletti     jelű nyomógombra kattintva 
tallózással választhatja ki az importálandó file nevét, 
valamint azt a meghajtót és könyvtárat, ahol a file található, 
vagy a mezőbe beírhatja mindezt. 

➢ Az      nyomógombra történő kattintás után, 
ellenőrzésre kerülnek a beolvasandó tételek. 

➢ Ha Ön nem kapott hibaüzenetet a  gombbal az 
importálandó megbízások a meglévő tételekhez ill. kötegbe 
kerülnek, ezért az importált tételek listájáról eltűnnek. A 
megbízásokat Ön ezután a tételek, illetve a kötegek 
képernyőn találhatja az importálási paraméterek 
beállításától függően. 

VAGY 

➢  Az  gombbal, az importált adatokat törölheti a 
tételek ill. kötegek közül. Ez a művelet nem az Ön gépéről 
történő file törlést jelenti! 

 

8.4 Export 

TIPP: Ön az előkészített megbízásait és kötegeit, későbbi 
importálás, visszatöltés céljából megőrizheti saját számítógépén 
vagy számítógépes hálózatán, az exportálás funkció segítségével. 

Ön az Business Terminál rendszerből az alább felsorolt 
megbízásokat és lekérdezéseket exportálhatja: 

➢ KIFIZETÉSI UTALVÁNY 

➢ VIBER ÁTUTALÁS 
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➢ FORINT BESZEDÉS 

➢ CSOPORTOS BESZEDÉS 

Az exportálás folyamata: 

➢  A képernyő tetején válassza ki, a megbízás típusától 
függően, a terhelendő vagy jóváírandó számlaszámát. A 
számlaszám kiválasztása után, a képernyő alján 
megjelennek a számlához tartozó tételek vagy kötegek, attól 
függően, hogy Ön melyik megjelenítési formát választja. 

➢  Az „export típusánál” válassza ki, hogy tételenként, vagy 
kötegelve kívánja megjeleníteni a kiválasztott számlához 
tartozó megbízásokat. 

➢ Ha Ön az előző pontban a köteg szintű megjelenítést 
választotta, a köteg megnevezése listán válassza ki az 
exportálni kívánt köteget 

VAGY 

➢  A választómezőben megjelenő tételek közül válassza ki 
azokat, amelyeket el akar menteni (Bal egérgomb, Shift / Ctrl 
és egérkattintás segítségével). 

➢  Válassza ki, hogy az exportálandó file milyen kódkészlettel 
rendelkezzen. 7. Alapállapotban mindig 852 kódkészletet 
használunk. 

➢  A file-név mezőben adja meg az exportálandó file nevét és 

elérési útvonalát, vagy kattintson a file-név mező melletti   

jelű nyomógombra, és tallózással válassza ki a meghajtót és 
könyvtárat, ahova a filet menteni kívánja és ezen a 
párbeszédablakon, adja meg az adatállomány nevét. 

➢  Az    nyomógombra történő kattintás után a 
tételek exportálásra kerülnek. Az exportált file szöveges 
(text) formátumban kerül mentésre. 

Szabad formátumú export 

Exportálás 

Az exportálást a rögzítés, tételállapot, és import lapon lehet 
alkalmazni. 

A funkció egyes részeiben elérhető „Export” nyomógomb 
segítségével tudjuk a táblázatokat többféle formátumú fájlba 
exportálni esetleges további feldolgozásra (pl. táblázatkezelő 
program segítségével). 

Az „Export” gomb megnyomásakor megnyílik egy „file tallózó” 
ablak, ahol a már korábban kialakított export formátumok 
közül választható ki egy, vagy adható meg egy új export fájl. 
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Az általános paraméterek mezőben a következő 
lehetőségeink vannak: 

• Formátum neve: megadhatunk egy tetszőleges szöveget. 
(Exportáláskor mindig ezt fogja a program felajánlani az 
export fájl neveként.) Itt tudjuk kiválasztani, hogy milyen 
adatokra, és milyen sorrendben van szükségünk. 

• Az export formátum megadásánál, ha más útvonalat nem 
jelölünk ki automatikusan a DATA könyvtárba menti el a 
program, az általunk „kivágott” adatokat pedig a WORK 
könyvtárba. 

• A Kódkészlet 852-es vagy ANSI kódlap szerinti – 
gombokkal választható ki. 

• A kijelölt sorokban pl: tételállapot fülben a multiselect funkció 
érvényes, amit az egérrel kijelölünk, azt importálja a rendszer. 

• A Rekord szeparátor, illetve a Mező szeparátor szintén 
rádiógombokkal választható: 

• Új sor, 

• Tabulátor, 

• Egyéb: tetszőlegesen megadható karakter. 

Az ablak másik felén (Rekord definíciók) a Fej, Tétel és Láb rekordok 
tartalma és formátuma adható meg. 

A  „ Választható mezők” és értékek listából válogathatjuk ki a 
szükséges paramétereket a Fej, Tétel és a Láb rekordok számára. A 
Be feliratú zöld nyíllal hozzáadhatunk elemeket a rekord mezői 
listához. 
A Ki feliratú piros nyíllal pedig kivehetjük azokat. 
A Fej rekord állhat a Tétel rekord mezőneveiből is, ezt a Fej rekord 
gomb melletti Mező nevek check box kipipálásával érhetjük el. Ebben 
az esetben a Fej rekordhoz tartozó rekordmező listát üresen 
hagyhatjuk, illetve a tartalmát a program figyelmen kívül fogja hagyni. 

Egyébként a Fej és Láb rekord mezőit tipikusan a bal oldali lista 
felső részéből (a vonal feletti elemekből) érdemes választani. 
Ezek összegző jellegű mezők. 

A Tétel rekord mezőit a lista vonal alatti részéből érdemes 
összeválogatni, ezek tartalmazzák az egyes tételekre vonatkozó 
információkat. 
A Jellemzők nyomógombbal megnyitható Tulajdonság panelen 
szabályozható a mezők többféle típusai. 

A választható mezők mindig megegyeznek az aktuális táblázat 
megjeleníthető oszlopaival. 

Jellemzők nyomógomb megnyomásával megnyíló 
Tulajdonságok ablak több füle közül mindig az érhető el, amelyik 
az éppen kiválasztott mezőhöz tartozhat. 
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• Konstans lapon egy Szöveg konstans értékét adhatjuk meg. 

• Szöveg lapon megadható, hogy sűrítve (a felesleges jobboldali 
szóközöket levágva) vagy fix mezőhosszal szerepeljen az adott 
mező. A fix mezőhossz esetén meg kell adni a hossz értékét. 
Ilyenkor választhatunk, hogy a mező tartalma jobbra vagy balra 
legyen –e igazítva. Fix vagy változó hosszúságú szöveg típusú 
mező esetén is választhatjuk az Idézőjelek közé opciót. 

• Összeg fül numerikus mezők formázására szolgál.  A mezőhossz 
itt is lehet változó (sűrített, vezető nullák levágva), vagy fix 
(kötelezően megadandó a mezőhossz). A fix mezőhossz esetén 
választható a jobbra vagy balra igazítás. A tagolásnál 
megadhatjuk, hogy hány tizedes jegyet szeretnénk látni az 
összegben, mi legyen a tizedesjel és az esetleges ezres 
elválasztó. Az előjelet szerepeltethetjük a jobb vagy a baloldalon, 
de akár el is hagyhatjuk. A pozitív és negatív összegek előjelét 
tetszőleges karakterrel definiálhatjuk. 

• Dátum lapon a dátum típusú mezők formátumát választhatjuk ki. 
Néhány előre definiált – pl. EEEEHHNN vagy EEHHNN – típus 
mellett egyéb formátum is válaszható, ilyenkor magunk adhatjuk 
meg a dátum formátumát. 

• Számlaszám lapon négy lehetséges forma között választhatunk: 
o  Sűrítve opció választásával a felesleges jobb oldali 

szóközök nem fognak megjelenni. 
o  Fix mezőhosszal megadhatjuk, hogy mennyi legyen a 

mező hossza, merre legyen (jobbra-balra) igazítva a 
számlaszám, illetve megadhatjuk azt is, hogy számlaszám 
helyett a számlanév kerüljön be ebbe a mezőbe. 

• Számlanév a program főmenüjében az Egyéb – Számla nevek 
alatt állítható be. 

• Kötőjelekkel tagolt opció esetén balról kezdve 8-as csoportokban 
kötőjelekkel tagolva fog megjelenni a számlaszám. (GIRO 
formátumú számlaszám) 

• Rövidített 13 hosszú opció pedig arra ad lehetőséget, hogy a CIB-
es 4-6-3 tagolású rövid számlaszám kerüljön be ebbe a mezőbe. 

• Típus lapon logikai változó formátuma kezelhető. Az Igen és a 
Nem jelölésére (mint pl. Jóváírás/Terhelés) tetszőleges szöveget 
megadhatunk. 

 

Az Exportálás ablak alján levő nyomógombok: 

• Export gombot megnyomva a készítendő export fájl 
mentésének helyét és nevét kell megadni. A program 
alapértelmezésként a Work könyvtárat ajánlja fel mentési 
helyként és a Formátum neve mezőben megadott 
szöveget fájlnévként. A fájl kiterjesztése .EXP lesz. 

• Bezár nyomógombbal exportálás, és mentés nélkül 
kiléphetünk az export funkcióból. 
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• Jellemzők nyomógomb szerepét már kiderült: a kiválasztott 
mezők formátuma állítható be a segítségével. 

• Mentés nyomógomb pedig az Export definíciós fájl (.DXF) 
mentésére szolgál. Ebben a fájlban tárolódik el minden olyan 
paraméter, amit az Exportálás ablakban beállítottunk. 

 

 
8.5 Partnerek 

TIPP: Minden partner adatait, aki kedvezményezett vagy 
kötelezettként szerepelt valamely megbízástípus kapcsán, az 
Business Terminál rendszer megbízás típusonként elmenti. A 
megbízások rögzítésekor Ön a partner listából választhatja ki a már 
elmentett partnerek adatait, így időt spórolhat meg a megbízások 
rögzítésénél. 

Partner lista az alább felsorolt megbízástípusokhoz tartozik: 

➢ KIFIZETÉSI UTALVÁNY 

➢ VIBER ÁTUTALÁS 

➢ FORINT BESZEDÉS 

A megbízások rögzítésekor a kedvezményezett/kötelezett nevének, 
illetve számlaszámának megadásakor a rendszer az új partnert 
automatikusan rögzíti. Az importált tételek módosítása során 
ugyanígy töltődik a partner adatbázis. A következő megbízás 
elkészítésénél Ön a „jogosult neve, székhelye” illetve inkasszó 
esetén a „kötelezett neve, székhelye” legördülő menüből 
kiválaszthatja a már elmentett partnerét. A partner kiválasztása a 
„Jogosult számlaszám”, inkasszó esetében a „Fizetésre kötelezett 
számlaszáma” mezők legördítése után a számlaszámok alapján is 
lehetséges. 

Ön a megbízás ablakok partnerek fülére kattintva megnézheti, 
nyomtathatja, illetve törölheti a rendszer által eltárolt partnerek 
adatait. 

Partner adatok szerkesztése deviza átutalás esetén: Lásd 9.7 
jobb egérgomb használata. 

Partneradatok betöltése az előző verzióból: Lásd 9.7 jobb 
egérgomb használata. 

 

 
8.6 Archív 

A Bank a beérkezett és elfogadott megbízási tételeket minden 
esetben visszaigazolja. A visszaigazolás megérkezésekor az érintett 
tételeket a program archiválja. A visszaigazolt tételek archív lapon 
jelennek meg. 
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Az archívum őrzésének ideje mezőben  

megadható, hogy hány napra visszamenően őrizzük meg a 
visszaigazolt tételeket. Szükség esetén a tételek a Nyomtat gomb 
segítségével kinyomtathatók. 

 

 
8.7 A jobb egérgomb használata 

TIPP: Az átutalási és egyéb megbízások kezelése során, a jobb 
egérgomb használata az Ön segítségére lehet a megbízásokkal 
kapcsolatos hasznos beállítások rögzítésére. 

Ha Ön valamely megbízási modul ablakára irányítja az egeret és a 
jobb egérgombra kattintva, megjelenik egy lista, amely a következő 
lehetőségeket tartalmazza: 

Oszlopsorrend és szélesség alaphelyzetbe állítása 
(újraindításkor): A program használata során Önnek lehetősége 
van a táblázatos formában megjelenített képernyőkön az 
oszlopsorrend és a szélesség átállítására. Ha Ön az 
alaphelyzetbe állítást jelöli ki, akkor a rendszerben minden 
belépés után, az Ön oszlop-beállítása törlődik, és alapállapotba 
kerül vissza. 

Új tétel felvétele és módosítás után üres rögzítő mezőket 
kérek: Ha Ön ezt a lehetőséget választja ki, akkor miden tétel 

rögzítése és  a    gombra történő kattintás után, a 
következő tranzakció felviteléhez, az előzőleg kitöltött mezők 
kitöltetlen állapotban jelennek meg. Alapállapotban a tétel 
rögzítése után, a következő tétel rögzítéséhez, a felviteli 
mezőkben az előzőleg felvitt adatok jelennek meg. 

Partner adatok szerkesztése deviza átutalás esetén: Ha ön 
módosítani szeretné a partner adatait, akkor ezt a lehetőséget 
kell kiválasztania. 

 

 

Az egérrel kijelöli a módosítandó partnert és a képernyő felső 
részén, megjelenik az összes, a kedvezményezetthez tartozó 
adat, pl.: swift kód, Bankazonosító, típus, stb. Bármelyiket 
módosítva, eltárolhatja új vagy módosított partnerként is. 

 

Tétel esedékességére figyelmeztetés beállítása: 
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Az egér jobb gombjára kattintva a „Tétel esedékességére 
figyelmeztetés beállítása” bekapcsolásakor a „Bankba küldés” 
mezőben található napon (belépéskor) Önt figyelmezteti a 
rendszer, hogy az adott napon Indítandó tételei vannak. Ezt a 
figyelmeztetést a rendszeres átutalásoknál automatikusan 
kapjuk, viszont itt állítható be, hogy hány nappal az esedékesség 
előtt figyelmeztessen. Ha nem állítjuk be – 0 nappal, vagyis 
tárgynapon üzen a rendszer. 

Kérem a terhelendő számla cseréjének lehetőségét: 

Ha Ön, a már előzőleg rögzített megbízásoknál a terhelendő, 
illetve inkasszó esetében jóváírandó számláját módosítani 
kívánja, kattintson a „Kérem a terhelendő számla cseréjének 
lehetőségét” funkcióra. Ha ezt a lehetőséget választotta, akkor a 
megbízási képernyő, táblázatából kiválasztott megbízás 
módosítása során, az Ön terhelendő vagy jóváírandó 
számlaszáma is módosítható lesz. 

 

Ha Ön valamely megbízási modul kötegelés fülében, a jobb 
egérgombra kattint, megjelenik egy lista, amely a következő 

lehetőséget    tartalmazza: Ebben az 
esetben, ha több felhasználót definiáltak a rendszerben, akkor az 
Ön által rögzített tételnél meghatározhatja, hogy módosítani nem 
engedi más operátor által. 

 

Az Aláíró mappában a következő egyéb szolgáltatások érhetők 
el: 

Az aláíró NEVÉNEK megváltoztatása: Az aláíró eszközökhöz 
tartozó név cseréjét teszi lehetővé. 

Program indításkor az aláíró mappa kinyíljon: Belépéskor 
azonnal jelenjen meg az aláírandó kötegeket tartalmazó mappa. 
Hasznos azoknak a vezetőknek, akik nem vesznek 
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részt a kötegek kialakításában, csak a kötegek ellenőrzését, 
aláírását végzik. 

Az iKey ill. Pendrive aláíró eszköz jelszó megváltoztatása: Az 
aláíró eszköz esetén ad lehetőséget az aláíró nevének 
megváltoztatására. 
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9 MEGBÍZÁS MENÜ 
 

9.1 Forint beszedés 

Házibank szolgáltatásban nem elérhető! 

Funkció célja: bankon belüli vagy bankközi (GIRO rendszeren 
keresztüli) forint beszedés indítása a fizetésre kötelezett partner 
terhére, az Ön számlája javára. 

Teljesítés feltételei: 

• csak formai ellenőrzés történik, a helyes kitöltés alapfeltétel 

•  a küldött adatokat 852-es magyar ékezetes karakterkészlettel 
kell elkészíteni; ha az adatállomány olvashatatlan vagy 
feldolgozhatatlan, akkor a Bank hibajegyzékben értesít és kéri 
az átadás megismétlését 

 
Teljesítés időpontja: az inkasszó benyújtása alkalmával az aláírás 
ellenőrzése után, a beérkezés napján, ha a kötelezett CIB Banknál 
vezetett számlával rendelkezik, az ellene benyújtott azonnali 
beszedési megbízás a fedezetellenőrzés függvényében teljesül, a 
más Bank felé Indított beszedés pedig az esti órákban kerül a GIRO 
rendszerbe feldolgozásra. 

Forint beszedés rögzítéséhez, Önnek a Megbízás menün belül a 

Forint   beszedés   menüt,  vagy   a   menüsor      ikonját kell 
kiválasztani. 

A képernyő megjelenésekor álljon rá a tételek fülre. Itt rögzíthetők az 
új megbízások. A képernyő két részre van osztva. Ön a képernyő 
felső részén, a kötelező mezők kitöltésével rögzítheti a kívánt 
adatokat. 
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➢  Számla száma: válassza ki a jóváírandó számláját, amely 
javára a beszedést Indítja. 

➢  Benyújtó neve: kötelező mező, csak első kitöltés 
alkalmával kell kitölteni. 

➢  Fizetésre kötelezett neve, székhelye (kötelezően 
megadandó, maximum 32 karakter): válassza ki, vagy írja 
be a partnerét, akinek számlája terhére a beszedést Indítja. 
A legördíthető menü ABC sorrendben tartalmazza azoknak 
a kötelezetteknek a nevét, akik részére Ön már korábban 
beszedést Indított. Amennyiben még nem szerepel a 
partner az adatbázisban, akkor egyszerűen rögzítse az 
adatait. 

➢  Fizetésre kötelezett számlaszáma (kötelezően 
megadandó, 24 karakter): a név kiválasztásával a 
kapcsolódó számlaszámok automatikusan megjelennek. 
Amennyiben ettől eltérő számlaszámra, vagy új fizetésre 
kötelezettnek küld beszedési megbízást, írja be a 
számlaszámot. Ez esetben az úgynevezett GIRO 
számlaszámot folyamatosan írva vigye fel. 

➢  Összeg (HUF) (kötelezően megadandó, maximum 15 
karakter): írja be a beszedési megbízás összegét. A felvitt 
összeg forintban értendő, csak egész szám adható meg, 
amely folyamatosan írva automatikusan tagolódik. 

➢  Közlemény (kötelezően megadandó, maximum 52 
karakter): a név és számlaszám kiválasztásával a 
kötelezetthez felvitt legutolsó közlemény automatikusan 
megjelenik. Amennyiben ettől eltérő közleményt kíván 
megadni, vagy új kedvezményezettnek utal, írja be 
közlendő megjegyzését. A közlemény felvitelére Önnek 2 
sor áll rendelkezésére. Amennyiben az első sor nem 
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elegendő a közlemény megadására, a második sorban 
folytathatja. Az első sorba 25 a másodikba 27 karakter 
hosszúságú közlemény adható meg. 

➢  Bizonylatszám (választható, 6 karakter): Ön által 
megadott azonosítószám, amely megkönnyíti a 
visszakereséseket, illetve amely a kötelezett számára 
hivatkozási alapot jelent. 

➢  Bankba küldés: a mező Önnek információként szolgál, 
amennyiben több olyan megbízást rögzít, amelyeket 
különböző időpontokban, esetleg kötegelve szándékozik 
Bankba küldeni. Ilyenkor a kötegelésnél és a küldésnél, a 
Bankba küldés előre tervezett időpontja segítséget nyújt. 
Logikusan, egy kötegbe megegyező küldési időpontú 
tételeket helyez. 

➢  Országkód: a kedvezményezett országkódjának 
kiválasztása, amennyiben a kedvezményezett a hatályos 
jogszabályok szerint nem minősül magyarországi 
rezidensnek. 

Alap beállításként, HU, ami szükség esetén a megfelelő 
országkóddal felülírandó. Ha Ön és kedvezményezett 
partnere is rezidens (vagyis az országkódjuk 
Magyarország/HU), akkor a jogcím mezőt nem kell kitölteni, 
a Bank a feldolgozás során automatikusan, 000- ás 
technikai jogcímet ad a tételnek (rezidensek egymás közti 
átutalásai). A segédtáblában lehet ország név szerint 
keresni, de az ismert kódokat közvetlenül is beírhatja a 
mezőbe. 

➢  Típus: Ebben a mezőben Önnek a legördíthető listából 
lehet kiválasztani, hogy melyik típusú beszedést kíván 
Indítani. 

➢  Jogszabályszám: Írja be a jogszabály számát, akkor, ha 
jogszabályra hivatkozva Indítja a beszedési megbízását. 

A rögzített tétel elmentésre kerül a  gombra kattintással 
és a képernyő alsó részén, a rögzített tételek listájában jelenik meg. 

Nyomógombok 

: A rögzített tétel elmentésre kerül és a rögzített tételek 
listáján, a képernyő alsó részén jelenik meg. Módosításra kijelölt tétel 
megváltoztatása után ezzel a nyomógombbal az eredeti tétel 
változatlanul hagyása mellett új tétel keletkezik. 
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: A módosítani kívánt megbízást a rögzített tételek 
listáján lehet kiválasztani, és a képernyő felső részén kell módosítani. 
A módosítást Ön a feltüntetett nyomógombbal mentheti el, ezzel a 
módosítandó tételt felülírja. 

: Kijelöli az összes megbízást. Ez helyettesítheti a 
kötegelést, mert az így kijelölt megbízásokat közvetlenül az aláíró 
mappába lehet helyezni. 

: Kinyomtatja a kijelölt megbízásokat. 

: Törli a kijelölt megbízásokat. 

: A kijelölt megbízásokat Ön áthelyezi az aláíró 
mappába. 

 
A tételek rögzítése után jelölje ki az aláírandó megbízásokat és 
kattintson, az aláír gombra, vagy kattintson a kötegelés fülre és az 
aláírás előtt, készítsen megbízási kötegeket. 

 

9.2 Címletjegyzék 

Házibank szolgáltatásban nem elérhető! 

 

TIPP: A funkció használata akkor szükséges, ha Ön egy nagyobb 
összegű készpénz felvételét tervezi valamelyik Bankfiókunkban 
számlája terhére. Ebben az esetben előre megadhatja, hogy a 
felvenni kívánt összeg milyen címletekben, melyik fiókunkban, melyik 
banki munkanapon történjen. 

Teljesítés feltételei: 

➢ A terhelendő számláján a megfelelő fedezettel kell 
rendelkeznie a pénzfelvétel napján. 

➢ A küldött adatokat 852-es magyar ékezetes 
karakterkészlettel kell elkészíteni; ha az adatállomány 
olvashatatlan vagy feldolgozhatatlan, akkor a Bank 
hibajegyzékben értesít és kéri az átadás megismétlését. 

 
Teljesítés időpontja: 
A beküldés napjától számított következő, Ön által megjelölt banki 
munkanapon, a CIB Bank Zrt Ön által megjelölt bankfiókjában, 
pénztári nyitvatartás szerint. Terhelendő számláján az összeg a 
pénztári kifizetéskor kerül könyvelésre. 

 
A címletjegyzék rögzítéséhez, Önnek a Megbízás menün belül a 
Címletjegyzék menüpontot kell kiválasztani. 
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➢ Számlaszám: válassza ki a terhelendő számla számát, 
amelyről a címletjegyzék alapján az összeget a bankfiók 
pénztárában felvenni kívánja. 

➢ Kifizetés ideje: határozza meg a kifizetés napját, amely 
legkorábban a következő banki munkanap lehet. 

➢ Kifizetés összesen: nem töltendő mező, az igényelt 
darabszámok kitöltése után az összegzés automatikusan 
megtörténik. 

➢ Papír és Érme mezők: adja meg, melyik címletből hány 
db-ot kíván felvenni, ennek következtében a 

 

mező automatikusan megjeleníti a 
végösszeget. 

➢ Kifizetés helye: válassza ki a CIB Bank Fiókot, amelyben 
a meghatározott banki napon a kijelölt címletekben a 
végösszeget fel kívánja venni. 

➢ Önnek a    gombra kattintással lehetősége van 
a jegyzék kinyomtatására, 

➢ A megbízás a kitöltés után az     gombbal a 
postaládába kerül, Bankba Indítható állapotba. 

 
 

9.3 Betét lekötés 

Funkció célja: forint- és devizabetét lekötése az Indító számla 
devizanemében. 
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Teljesítés feltételei: 
➢ a megbízás megfelel a formai, jogosultsági 

követelményeknek. 

➢ az aláírás módja aláíró eszköz 
➢ a terhelendő számláján a megfelelő fedezettel kell 

rendelkeznie a lekötés pillanatában. 

 
Teljesítés időpontja: forint betétlekötés esetén, valamint 
magánszemélyek és egyéni vállalkozó deviza betétlekötése estén, 
amennyiben a betétlekötés napja banki munkanapra esik akkor az 
adott banki munkanap, munkaszüneti és ünnepnapokon a következő 
banki munkanap. Társas vállalkozások deviza betétlekötése esetén 
plusz két banki munkanap a betétlekötés kezdő időpontja. A betétek 
ettől a naptól kamatoznak a lejárat napját megelőző napig. 
Amennyiben a lejárat napja munkaszüneti vagy ünnepnapra esik, a 
lejárat napja az ezt követő első banki munkanap. CIB Classic betét 
esetén amennyiben a lejárat napja munkaszüneti vagy ünnepnapra 
esik, és a lejárat napját követő első banki munkanap hónapfordulóra 
esik, akkor a lejárat napja a megelőző utolsó banki munkanap. A 
pontos forgalmazási időkorlátokat a Bank által közzétett Kondíciós 
lista mellékleteként csatolt Banki órarend tartalmazza. 

 
Beviteli képernyő 

 
 

➢ Számla száma (kötelezően megadandó), Számla neve: 
válassza ki, hogy melyik számláról kívánja a lekötést indítani. 

➢  Összeg (kötelezően megadandó): írja be a lekötés 
összegét, figyelve a mindenkori minimum összegre. A felvitt 
összeg forintban értendő, csak egész szám adható meg, amely 
folyamatosan írva automatikusan tagolódik. 
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➢  Termék (kötelezően megadandó): válassza ki, hogy a 
lekötni kívánt összeget, melyik betéti termékben kívánja 
elhelyezni. 

➢  Lekötés módja: válassza ki az Önnek megfelelő konstrukciót. 
➢  Futamidő (kötelezően megadandó): válassza ki a lekötés 

időtartamát, figyelve az egyes betéti termékek esetén 
választható futamidőre. 

➢  Egyszeri: meghatározott futamidőt követően a betét összege 
a felhalmozott kamattal jóváírásra kerül az Indító számlán. 

➢  Megújuló: nem tőkésedő: a betét automatikusan újra 
lekötésre kerül, a felhalmozott kamat, jóváírásra kerül 
fordulónapon az Indító számlán. 

➢  Megújuló tőkésedő: betét és felhalmozott kamat 
automatikusan újra lekötésre kerül. 

➢  Ha a megbízás összes részletét rögzítette, az   

gombra történő kattintás után a megbízás bekerül az aláíró 
mappába, ahonnan a postaládába, majd a Bankba 
továbbíthatja. 

 
A megbízás Bankba küldését követően Ön részletes visszaigazolás 
kap a postaládába a megbízás befogadásról, feltüntetve a lekötés 
indulásának napját. A visszaigazolást számítógépére mentheti, vagy 
nyomtathatja, utána lehet a postaládából törölni. 
A betét lekötése előtt az aktuális kondíciókról, betéti termékekről és 
az egyes termékek esetében érvényes futamidőkről tájékozódjon 
például a rendszer „Betétkondíciók lekérdezése” menüpontnál, vagy 
honlapunkon. 

 
 

9.4 Betét lekötés felmondása 

Funkció célja: lekötött forint- és devizabetétek feletti rendelkezés 
(azonnali betétfeltörés) 

 
Teljesítés feltételei: 

➢ a megbízás megfelel a formai, jogosultsági 
követelményeknek. 

➢ az aláírás módja aláíró eszköz 
➢ Önnek lekötött betéttel kell rendelkeznie 
➢ betét részösszegének felmondására nincs lehetőség, a Bank 

csak a betét egészére vonatkozó rendelkezést tud elfogadni 
➢ betétfeltörés egyszeri és megújuló tőkésedő, illetve nem 

tőkésedő betét esetén is értelmezhető. Felhívjuk figyelmét a 
Bank által közzétett mindenkor aktuális Kamattájékoztatókra, 
ahol feltüntetésre kerül a feltörés esetén fizetendő kamat 
mértéke. 
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Teljesítés időpontja: Betétfeltörés azonnal végrehajtódik, a betét 
összege és a felhalmozott kamat a betétlekötés Indító számláján 
kerül jóváírásra. Fordulónapi betétlejáratás a fordulónapon lép életbe 
és ekkor kerül jóváírásra az Indító számlán a betét összeg  és a 
felhalmozott kamat. 

 
 

➢  Ha a betét lekötés felmondása ablakban a betét 
referenciaszámát beírhatja, vagy a legördülő mezőből 
kiválaszthatja, majd Aláírásra gombra kattint, a 
betétfelmondási megbízás bekerül az aláíró mappába. 

A megbízás Bankba küldését követően Ön részletes visszaigazolás 
kap a postaládába, a megbízás befogadásról. A visszaigazolást 
számítógépére mentheti, vagy nyomtathatja, utána lehet a 
postaládából törölni. A betét feltörése előtt az aktuális betéteinek 
részleteiről tájékozódhat a rendszer „Betét részletezés”, 
lekérdezésével. Ebben az esetben az aktuális lekötött betétek adatai, 
illetve a betét referenciái bekerülnek a lokális adatbázisba és a 
„Referencia” legördülő mezőben kiválasztható! 
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9.5 Vámfizetési megbízás 

Házibank szolgáltatásban nem érhető el! 

Funkció célja: A Vámfizetési megbízáson keresztül Önnek 
lehetősége van a vámtétel azonnali kifizetésére, amelyet 7X24 
órában indíthat (akár hétvégén vagy ünnepnapon) kizárólag forint 
forgalmi számláról. 

A beküldött Vámfizetési megbízásról azonnali visszaigazolás 
érkezik. Az átutalt vámösszegről maximum 1 órán belül a 
Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) rendszere automatikusan 
értesül egy speciális (EBÜK) rendszeren keresztül. 

A NAV felé történő sikeres adat továbbításról automatikus 
értesítés megy a Business Terminál felhasználójának. 

Ezt követően az áru az illetékes Vámhivatalnál kiadható lesz. 

 

Teljesítés folyamata: 

A Vámfizetési megbízás a Bankba küldés után a GIRO rendszeren 
keresztül az eseti forint megbízások szabályainak – a Banki 
Órarendnek - megfelelően kerül feldolgozásra korlátozott 
rendeltetésű számla bevonásával. Az indító számlán azonnal 
könyvelésre kerül a megbízás összege, és egyúttal jóváírásra kerül 
az erre a célra nyitott korlátozott rendeltetésű számlára, ahonnan a 
Banki Órarendnek megfelelően kerül továbbításra a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal felé. 

A Bank a megbízás beérkezésével és feldolgozásával 
párhuzamosan egy azonnali értesítést is elindít az erre a fizetésre 
kialakított speciális rendszeren keresztül, amelyben értesíti a 
Nemzeti Adó -és Vámhivatalt az Ön által kezdeményezett 
megbízás részleteiről. A sikeres továbbításról a Bank az Ön 
Business Termináljára egy azonnali üzenetet küld, amit Ön egy 
kommunikáció elindításakor automatikusan megkap. 

Amennyiben valamilyen technikai akadály miatt többszöri 
próbálkozás ellenére sem sikerül a Nemzeti Adó -és 
Vámhivatalnak fogadni a Bank üzenetét az Ön által 
kezdeményezett megbízás részleteivel, akkor Önt a Business 
Terminálba egy automatikus üzenettel értesíti a Bank „Nem 
továbbított tételek” címmel. Ebben az esetben Önnek kell felvenni 
a kapcsolatot a vámkezelési eljárásban területileg illetékes Adó- 
és Vámigazgatósággal. Fontos, hogy ettől függetlenül, a 
megbízása a Bank által könyvelésre került és az utalásban 
meghatározott NAV számláján a jóváírás teljesülni fog! 
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A szolgáltatás díja a mindenkor hatályos Kondíciós lista eseti 
forint átutalási megbízáshoz tartozó díja és a mindenkor hatályos 
Kondíciós lista szerinti „NAV elektronikus üzenet díja”. 

 

Teljesítés feltételei: 

•Banki megállapodás szükséges a funkció beállításához, amely 
alapján egy korlátozott rendeltetésű számla megléte szükséges 

•  a megbízás megfelel a formai, jogosultsági követelményeknek 

•a terhelendő számlán rendelkezni kell az átutalás/ok összegével 
és a kapcsolódó banki díjtételnek megfelelő fedezettel 

• fedezethiány esetén a Bank a megbízást nem állítja sorba, 
azonnal visszautasítja. Ez azt eredményezi, hogy a megbízása 
nem teljesül fedezethiány esetén. 

•  az adott átutalás részösszegére teljesítés nem lehetséges 

• jövőbeni időpontra, vagyis értéknapos megbízásként nem 
indítható vámfizetési megbízás 

•elektronikus aláírás nélkül, un. utólagos megerősítéssel (faxos 
megállapodással) működő Business Terminálról, vagy nem 
automatikus könyvelésű számla esetén nem indítható 
vámfizetési megbízás. 

 
 

 
 

! 

A Bank minden benyújtott megbízásról Önnek visszaigazolást 
küld. Azon megbízások teljesítéséért vagy visszautasításáért, 
amelyekről nem érkezett meg a visszaigazolás, a Bank nem 
vállal garanciát! 
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A funkció indítása a Főmenü/Megbízás/Vámfizetési megbízás 
menüponttal lehetséges. 

Rögzítés lap 

Rögzítés 

 

 
Ügyfél adatai részben kitöltött adatokat a vámhatósághoz 
továbbítja a rendszer. A program számlánként megjegyzi az 
utoljára beírt ügyfél adatait, így nem szükséges újra kitölteni. 

• Ügyfél neve: az ügyfél neve a vámhatóság számára. 

• Ügyfél címe: a mezőbe az ügyfél címét kell írni. 

• Adószám: az ügyfél adószámát kell megadni szabályos 
formában (kötőjelekkel v. a nélkül). 

• VPID szám: a Vám- és Pénzügyőrségnél lévő azonosító 
száma, ami fixen 12 kar. hosszú, amelyből az 1. és 2. 
karakter csak nagybetű lehet. 

 

A kedvezményezett adatait a legördülő menüből válassza ki: 

További adatok kitöltése: 

• Kedvezményezett számla neve: a kedvezményezett NAV 
számlát a lenyitható listából lehet név szerint kiválasztani. 
A kiválasztást követően a Kedvezményezett számla 
száma mezőbe a kiválasztásnak megfelelő számla száma 
kerül. 

• Kedvezményezett számla száma: a kedvezményezett NAV 
számlát a lenyitható listából lehet számlaszám szerint 
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kiválasztani. A kiválasztást követően a Kedvezményezett 
számla neve mezőbe a kiválasztott számla neve kerül. 

• Vámhatározat száma: annak a vámhatározatnak a számát kell 
megadni, ami fixen 14 karakter hosszú ill. csak számokat 
és az angol ABC nagybetűit tartalmazhatja. 

• Összege: az átutalni kívánt összeget kell beírni 

• Esedékes: a naptár alapján kiválaszthatja vagy beírhatja a 
mezőbe az átutalás tervezett napját. Ez lehet egy jövőbeni 
időpont, ami Önt figyelmeztetni arra, hogy azon a napon a 
megbízást a Bankba elindítsa. Figyelem! Értéknapos 
megbízásként vámfizetési megbízást nem indíthat! 

 

Kötegelés 

Megjegyzés mezőbe tetszőleges információt írhat, ami a köteg 
azonosítására szolgál, ha több köteget is készít és várakoztat a 
programon belül. (pl. maradhat itt a kötegek között, várakozhat 
az aláíró mappában, vagy felfüggesztve a postaládában) 
Kitöltése nem kötelező. 

A köteg tartalma eseti megbízásként kerül feldolgozásra, vagyis 
a Bankba érkezéskor azonnal elkezdődik a kötegben lévő 
megbízás(ok) feldolgozása. 

Az elkészült köteget indítsa az aláíró mappába aláírásra, 

nyomja meg az  gombot. 

Az Aláíró mappában az aláírással kapcsolatos műveletek 
(készítés, módosítás, listázások, mentések stb.), továbbá a 
nyomógombok, táblázatos megjelenítések, keresés, szűrés 
működése megegyezik a Forintutalás modul használatánál 
leírtakkal. lsd. 7. fejezet. 

A rögzítés lapon a „Keresés/ Szűrés/ Összetett szűrés” illetve a 
nyomógombok használata megegyezik a Forint átutalás 
funkcióban leírtakkal. lsd. 7. fejezet. 

Tétel állapot: 

Itt nézheti meg a rendszerben lévő megbízások/tételek állapotát, 
vagyis az összes rögzített, kötegelt, aláíró mappában, 
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postaládában jelzett állapotokat, illetve a visszautasított tételeket 
és tárolt jellemzőit. Kivételt képeznek az archiválási idő letelte 
utáni, automatikusan törölt tételeket. 

Import lap 

Az exportált, vagy egyéb forrásból származó, kizárólag CIB 
formátumra alakított import állományokat további feldolgozás 
céljából itt lehet betölteni. 

Az importált tételek a bal alsó részen található importált tételek 
táblázatba kerülnek, amelyek egyesével vagy kötegelés után 
küldhetők tovább az aláíró mappába, és onnan megfelelő 
hitelesítés után a postaládába. 

Az itt kötegelt tételek a Rögzítés lapon is megjelennek a kötegek 
között, ahol a kézileg rögzített tételekkel megegyezően 
kezelhetők. 

Az importált tételeket aláírásra küldés vagy kötegelés nélkül nem 
menti a program. 

 

Paraméterezés lap 

Ezen a lapon a Vámfizetési megbízáshoz tartozó elemek testre 
szabását végezheti el. 

Használata megegyezik a Forint átutalás funkcióban leírtakkal. 
lsd. 7. fejezet 

 

Figyelem! Minden lapon lehetősége van gyorsmenü 
használatára, amit az egér jobb gombjával kattintva hívhat elő. 

Fontos! A helyes kitöltéshez segítséget kérhet (Help) az F1 
gomb lenyomásával. 
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10 CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK 

 

Házibank szolgáltatásban nem elérhető! 

TIPP: Ön a csoportos megbízási modulok segítségével, nagy 
tételszámú megbízásokat küldhet egy kötegbe foglalva.  A csoportos 
megbízásokat, alapvetően az különbözteti meg a kötegelt egyedi 
megbízásoktól, hogy itt a kötegbe foglalt tranzakciók jellege 
(jogcíme) azonos. További eltérés, hogy a csoportos átutalási, illetve 
beszedési tételek a számlán (számlakivonaton) nem egyenként 
jelennek meg, hanem a köteg elfogadott tételeinek összege egyetlen 
tételben könyvelődik. Egy kötegbe csak azonos jogcímű tételeket (pl. 
munkabér átutalásokat, biztosítói díjbeszedéseket és más hasonló 
megbízástípusokat) foglalhat. A csoportos fizetési módban 
alkalmazható (mindig 3 betűs) jogcímkódokat a jogcímlista 
tartalmazza. 

 

Csoportos megbízások összeállítása és benyújtása 

Ön a csoportos átutalást (CS-ÁTUTALÁS file) és a csoportos 
beszedést (CS-BESZEDÉS file), az Business Terminálon keresztül 
juttathatja el Bankunkhoz. A beszedési megbízási kötegeket csak 
importálni lehet, az átutalási kötegeket importálhatja vagy 
manuálisan rögzítheti az Business Terminál rendszerben. 

A csoportos átutalás GIRO szabvány szerinti import file leírását 
megtalálja a felhasználói leírás végén, amennyiben további kérdése 
van, kérjük, hívja a CIB Bank Vállalati Digitális Szolgáltatások 
Ügyfélszolgálat vonalát. A csoportos beszedéshez kapcsolódó file- 
ok leírását a beszedésre jelentkező ügyfeleinknek közvetlenül 
küldjük meg. 

 

Ellenőrzés, Leválogatás, Konvertálás (számlavezető Bank / 
GIRO) 

A Bankhoz benyújtott szabványos csoportos megbízási üzenet 
további feldolgozása az alábbiak szerint történik: 

A beküldött csoportos megbízási üzenetet a Bank 

➢ szintaktikai és tartalmi szempontok szerint ellenőrzi, 

➢  a hibásnak talált üzenetet / tételeket a hibakód megjelölésével 
visszajuttatja, a jó tételeket (kötegeket) befogadja, 

➢  az ellenőrzés eredményét a rendszeren keresztül 
visszaigazolja, 

➢  a CIB Bank által vezetett számlákra vonatkozó tételeket a 
Bank leválogatja, és esedékességkor végrehajtja, 
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➢  a más Bankoknál számlát vezető ügyfeleknek szóló tételeket 
eljuttatja a címzett Bankhoz. 

 

Pénzügyi elszámolás a csoportos megbízásokról 

A csoportos megbízási tételeket a kedvezményezett / kötelezett 
számláját vezető Bank az alábbiak szerint válaszolhatja meg: 

Teljesíti, azaz 

➢  átutalás esetén a kedvezményezett számláján jóváírja a 
fogadott összeget. 

➢  Beszedés esetén a kötelezett számláját esedékességkor 
megterheli a beszedési megbízás összegével, és az összeget 
átutalja az Ön CIB Banknál vezetett számlájára. 

Teljesíthetetlen feltételek esetén (nem létező számlaszám, 
fedezethiány): 

➢  Az átutalt összeget visszautalja a csoportos átutalási üzenetet 
kezdeményező 'cég' számlavezető Bankjának, 

➢ Visszautasítja a beszedési megbízást a visszautasítási 
hibakód megjelölésével. 

 

Beszámoló a csoportos megbízások teljesítéséről 

A Bank a csoportos megbízást kezdeményező ügyfele részére 
kétféle beszámolót készít: 

- A csoportos megbízások tételeinek napi teljesítését vagy 
visszautasítását a Bank az ún. CS-DETSTA üzenetben jelzi vissza. 
A lekérdezésben megjelölt dátumra az aznap megválaszolt tételekre 
vonatkozóan lekérdezheti a válaszokat a „CS. BESZEDÉS 
JÓVÁÍRÁSOK” és a „CS. ÁTUTALÁS NAPI JELENTÉS” 
menüpontokban. 

- A csoportos megbízások valamennyi tételének teljesítésre 
vonatkozó összesített jelentést (DETSTA) a „CS. BESZEDÉS 
BESZÁMOLÓ” és a „CS. ÁTUTALÁS BESZÁMOLÓ” 
menüpontokban kérdezheti le. 

A 'beszámolási határidő' az eredeti csoportos üzenet típusától 
(átutalás/beszedés) függ. Tehát a végső (összefoglaló) beszámoló 
(DETSTA) elkészítésének időpontja: 

➢  A csoportos átutalási üzenet esetén a határidő T+5 
munkanap, azaz 5 munkanappal azután, hogy a CIB 
továbbította a megbízási köteget az elszámolási rendszernek. 

➢  A csoportos beszedési üzenet esetén a határidő Dmax+5 
munkanap, azaz a beszedő üzenet tételeiben előírt legkésőbbi 

terhelési (Dmax) dátumot követő 5. munkanap. 
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Amennyiben a beszámolási határidő napján is voltak 
választranzakciók, akkor ezen a napon két beszámoló (DETSTA) 
készül, a napi beszámoló üzenet/jelentés az aznapi válaszokat 
tartalmazza, a végső (összefoglaló) beszámoló üzenet/jelentés pedig 
az eredeti csoportos megbízás minden tételére megadja a tétel 
állapotát (teljesítve / visszautasítva / nem érkezett válasz). 

 

Felhatalmazások 

Ha Ön úgy dönt, hogy követeléseit csoportos beszedési 
megbízással kívánja rendezni, akkor ehhez Önnek először 
ügyfeleitől a megfelelő felhatalmazásra van szüksége. 

A felhatalmazást, kétféleképpen kaphatja meg ügyfelétől. Az ügyfél, 
a meghatalmazását benyújthatja saját Bankjához, vagy közvetlenül 
az Ön cégéhez. 

Ha az ügyfél közvetlenül Önnek adja a felhatalmazást, akkor - a 
számítógépes rendszer hatókörén kívül - a felhatalmazó 
dokumentumot postán kell, elküldi az ügyfél Bankjának. 

A számítógépes közvetítőrendszerben a felhatalmazó üzenetet 
ilyenkor is a kötelezett ügyfélnek a Bankja Indítja. 

 

 
A felhatalmazási folyamat: 

 
 

 
2 

 

 

3. 
 
 
 

1. A kötelezett Bankja beküldi a felhatalmazások adatait a 
közvetítőrendszerbe. 

2. A közvetítőrendszer továbbítja Önnek a felhatalmazások adatait a 

CIB Bankon keresztül. Ön a felhatalmazásokat az Business 
Terminállal „CS. FELHATALMAZÁSOK LEKÉRÉSE” menü 
segítségével kérdezheti le és töltheti be saját rendszerébe. 

3. A „CS. FELHATALMAZÁSOK” menüpont segítségével Ön a CIB 
Bankon keresztül visszaigazolhatja a felhatalmazások feldolgozását 
a közvetítőrendszernek. 

4. A közvetítőrendszer továbbítja a visszaigazolásokat a kötelezett 
Bankjának. 

1.  
KÖZVETÍTŐ 

4 RENDSZER 3. 

 
CIB 

BANK 

KÖTELE 
ZETT 
ügyfél 

INDÍTÓ: 

KÖTELE 

ZETT 
BANKJA 

ÖN cége, 
mint 
SZOLGÁL 
TATÓ 
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Csoportos menü 

 

10.1 Csoportos Felhatalmazások 

Felhatalmazások visszaigazolása 

Funkció célja: A „CS. FELHATALMAZÁSOK” menüpont 
segítségével, Ön a CIB Bankon keresztül visszaigazolhatja (FELHAP 
üzenet) a felhatalmazások feldolgozását a közvetítőrendszernek. 

A visszaigazolás előtt a felhatalmazásokat töltse le a „Csoportos 

FELHATALMAZÁSOK LEKÉRÉSE” (9.2 pont) menü 
segítségével. 

 

➢ Azonosító: válassza ki az Ön cégének a –GIRO rendszerbe 
bejelentett - szolgáltató azonosítóját a lenyitható listából. 

➢ File név: válassza a visszaigazolásokat tartalmazó file-t. 

➢   : A visszaigazolásoknak egy – az Ön 
számítástechnikai rendszerében elkészített – GIRO, vagy CIB 
formátumú file-ban kell lenniük. Ennek nevét kell a ’File- név’ 
mezőbe beírni, vagy a mező jobb oldalán álló gomb 
megnyomása után megjelenő ablakban kiválasztani. Itt tudja 
kiválasztani a file formátumát is. 
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Ha az ellenőrzések során a program hibá(ka)t talál, az(oka)t egy 
külön nyomtatható listán jeleníti meg. A hibátlan tételek egy 
kötegbe kerülnek, amelynek nevét a program adja. A név a 
beolvasás idejét tükrözi, hogy később megkönnyítse az 
azonosítást. A köteg tételei az ablak alsó részében 
megjelennek. 

➢  : A beimportált file-t az aláíró mappába aláírásra 
küldheti. 

➢  : Ha mégsem kívánja megtartani a beimportált file-
t, kattintson az ELDOB gombra 

➢ : A bezár gombbal bezárhatja az ablakot. 

A képernyő alsó részén találhatók az Business Terminál rendszerbe 
importált visszaigazolások: Ennek a táblázatnak a formáját Ön a 
saját igényeinek megfelelően beállíthatja: a fejlécen az egér bal 
gombjával és húzással az oszlopok sorrendjét és szélességét, míg a 
’Tétel az.’, ’Fogyasztó azonosító’, ’Válaszkód’ vagy ’Érvényes’ 
oszlopok fejlécére kattintva a tételek megjelenésének sorrendjét 
lehet megváltoztatni. (Az eredeti - import file-beli - tétel sorrend 
beállításához az egér jobb gombját kell a táblázaton megnyomni.) 

A Bank a beküldött visszaigazolásokat ellenőrzi és azokra 

választ ad. 

A válasz tartalmaz egy szöveges összesítőt és egy – GIRO 
formátumú (FELHNA) – file-t, amit Ön a saját számítógépes 
rendszerében feldolgozhat. A file neve az importkor kapott kötegnév, 
kiterjesztése *.AP lesz. A gyorsmenüben Ön beállíthatja, hogy ezeket 
a file-okat hova gyűjtse a program. Alapértelmezés szerint ez az 
Business Terminál program könyvtárának WORK alkönyvtára. 

Válasz file-ok helyének beállítása (gyorsmenü): 

A gyorsmenüt úgy hívhatja elő, ha az egér jobb gombjával az ablak 
táblázaton kívüli részére kattint. (Az újabb billentyűzeteken külön 
gomb szolgál erre a célra) 

A menüpont kiválasztása után megjelenő ablakban adja meg – vagy 
válassza ki – a megfelelő alkönyvtárt. Ha a hálózat más gépén lévő 
alkönyvtárt ad meg, ügyeljen arra, hogy annak a banki program 
futása alatt mindig elérhetőnek kell lennie! A válasz a Postaládában 
megjelenő szöveges részét csak mentés vagy nyomtatás után lehet 
törölni. 

 

10.2 Csoportos felhatalmazások lekérdezése 

Funkció célja: A funkció segítségével letöltheti az Ön - megadott 
azonosítóval rendelkező - cége javára a CIB Bankhoz eljuttatott 
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felhatalmazásokat (FELHKI file). A válasz egy szöveges összesítőt 
és egy file-t tartalmaz, amelyben tételesen megjelennek a 
felhatalmazások. 

A gyorsmenüben Ön beállíthatja, hogy a felhatalmazásokat 
tartalmazó file-kat hová gyűjtse a program. 

➢ Azonosító: Válassza ki a listaablakból annak a cégének az 
azonosítóját, amelynek a felhatalmazásait kívánja letölteni! 
Több azonosítót is megjelölhet. Ehhez a “SHIFT” vagy a 
“CTRL” gombot lenyomva tartva, jelölje ki a kívánt számlákat! 
(le-fel nyilakkal vagy egér-kattintással) 

➢ Adja meg, hogy mely felhatalmazásokat kívánja letölteni: 
azokat, amelyeket még nem töltött le, vagy amelyeket még 
nem igazolt vissza. 

➢    : Ön az OK gombra kattintva behelyezheti 
lekérdezéseit a postaládába, ahonnan a Bankba küldheti. 

Válasz file-ok helyének beállítása (gyorsmenü): 

A felhatalmazásokat tartalmazó file-ok alapértelmezés szerint a 
banki program könyvtárából nyíló WORK alkönyvtárba, KInnnn.DAT 
néven kerülnek be. nnnn értéke 0000–tól 9999-ig. Ha a válasz file-
okat ettől eltérő helyre kívánja gyűjteni, akkor a következőt kell 
tennie: 

Az egér jobb gombjával kattintson az Azonosítók listájára. A 
menüpont kiválasztása után megjelenő ablakban adja meg – vagy 
válassza ki – a megfelelő alkönyvtárt. Ha a hálózat más gépén lévő 
alkönyvtárt ad meg, ügyeljen arra, hogy annak a banki program 
futása alatt mindig elérhetőnek kell lennie! 

A válasz Postaládában megjelenő szöveges részét csak mentés 
vagy nyomtatás után lehet törölni. 
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10.3 Új csoportos beszedés 

A csoportos beszedés új verzióját azoknak a kisebb szolgáltatóknak 
fejlesztettük ki (akiknek nehézséget okoz a csoportos beszedéshez 
tartozó GIRO formátumok kezelése), hogy kézzel is képesek 
legyenek a beszedési tételeket rögzíteni, illetve a teljesítéskor a 
részletező listákat feldolgozni, mint a terminál más funkcióiban is. 
Az új csoportos funkciórögzítési felületet, és külön ehhez tartozó 
partnertörzs kialakítását biztosítja kevesebb tételszám esetén, de 
emellett lehetőséget ad a file-ban történő importálásra és a válaszok 
exportálására is GIRO formátumban. A csoportos beszedési 
rögzítési felületen minden mező kitöltése kötelező. 
A funkció alatt található a csoportos beszedés jóváírások (a kért 
dátumon beérkezett napi jóváírások és visszautasítások 
részletezése) és a beszedés beszámolója (a köteg terhelési dátumát 
követő 6. munkanapon az indított köteg minden tételére a 
megismételt napi válaszok) is. 

A csoportos beszedési kötegeket GIRO formátumban 
importálhatja, vagy listáról manuálisan rögzítheti az Elektronikus 
Terminál rendszerben. 

A csoportos beszedési tételeket a kötelezett számláját vezető 
Bank az alábbiak szerint válaszolhatja meg: 

• Teljesült beszedés esetén a kötelezett számláját esedékességkor 
megterheli a beszedési megbízás összegével, és az összeget 
átutalja az Ön CIB Banknál vezetett számlájára. 

• Teljesíthetetlen feltételek esetén (nem létező számlaszám, 
fedezethiány, limit feletti tétel, felhatalmazás hiánya, ügyfél általi 
visszautasítás stb.) visszautasítja a beszedési megbízást, a 
visszautasítási hibakód megjelölésével. 

 

Az új csoportos beszedési funkció menüi 

RÖGZÍTÉS, TÉTEL ÁLLAPOT, IMPORT, PARTNEREK, 
JELENTÉSEK, BESZÁMOLÓK 

 
Rögzítés lap 
A rögzítő felületen megjelenik a beszedő azonosítója, ami több 
beszedő cég egy terminálra történő beállítása esetén, a mező végén 
lévő nyílra kattintva választható a felületen. A beszedési csoportokat 
is ennek alapján lehet létrehozni. 

 
Rögzítésnél először a köteg (csoport) adatait kell kitölteni. A köteg 
elnevezését (CSB-dátum-óra-perc) a rendszer generálja. Fontos! A 
beszedési csoportok / új csoportok felvitelénél a név és a megjegyzés 
is megjelenik a tételállapot fülben. Ez nagy segítség, amikor egy 
kötegre keresünk, mert így általunk megadott, számunkra könnyen 
kereshető, illetve értelmezhető 
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„kötegazonosítót” keresünk. pl: dátum alapján, vagy több díj 
beszedése esetén casco, életbiztosítás, kötelező stb. 

 
Az új köteg létrehozásánál, a Beszedési csoportok módosításánál, 
és aláírásra küldésénél megjelenő "Csoportadatok" ablakban van 
egy dátum, amely az összeállítás dátuma. Ez a dátum a köteg 
Bankba beküldésekor nem lehet 10 napnál régebbi. Mivel a köteg 
létrehozásakor még nem tudjuk, hogy mikor fogjuk azt a Bankba 
beküldeni, ezért ez a dátum módosítható és előre dátumozható. Ha 
ez a dátum 10 napnál régebbi, akkor a beküldés előtt azt módosítani 
kell. 

 
A rögzítő felületen minden mező kitöltése kötelező. A felületen egy 
négy részre osztott képernyőt látunk, amiben baloldalon a rögzített 
tételek, és ennek rögzítő felülete látszik, a jobb oldalon viszont a 
köteg adatok és a kötegelt tételek jelennek meg. 
Az ablakot kettő részre lehet csukni a középen található: 
- Egyéb rögzített tételek 
- Kiválasztott csoport tételei (részen kipipálási lehetősséggel) 

 
A GIRO szabvány szerinti kötelező tétel sorszámot a program 
automatikusan generálja tételenként, amit később a tétel állapot 
fülben, a sorszám mezőben találunk meg. Ez esetleg a beszámolók 
file- ból való megtekintésénél lehet érdekes, mert ott megegyezik a 
kettő. A GIRO szabvány szerint a BESZED fileban a T211 és mező 
azonos a CS-DETSTA üzenet ügyfélre vonatkozó egyedi tétel T 421 
–es mezőjével. 

FONTOS! Ezt a program egyedileg generálja! 

Kitöltés után a + új tétellel tudunk új tételt rögzíteni. 
A + új tétel megnyomása után kerülhetnek a rögzítő felületre 
(baloldal) vagy a kötegbe is (jobboldal) attól függően, hogy melyik 
van kijelölve. A kijelölést egy sárga szín jelzi, amire kattintva az adott 
oldal átszíneződik, és az új tétel rögzítésével automatikusan a kijelölt 
oldalra kerülnek a tételek. FONTOS! A paraméterezésben tudjuk 
beállítani, az adott oldalra szabott általános paramétereket. 

 

A paraméterezés az ablak jobb oldalán található, ebben az ablakban 
lehet paraméterezni mezőket. 
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A rögzítés fülre vonatkozó paraméterek: 

• Kötegelt tételek megjelenítése a tételek között. (Amennyiben 
a kötegelés fülben több köteg látszik, ennek tartalmát 
megjeleníti elkülönített színnel a tételek fülben) 

• Új tétel és módosítás után a rögzítő mezők törlése. (A rögzítő 
ablak négy részre van osztva, a bal felső rögzítő felület törlését 
jeleni) 

• Exportált köteg törlése. 

 

A tételállapot fülre vonatkozó paraméterek: 
A tételállapot mezőre vonatkozóan fontos az archiválás 
megőrzésének idejének beállítása, mert alapból a program 30 napot 
ajánl fel, amit át lehet írni, amennyiben ennél régebbi adatokat 
szeretnénk lekérdezni. 

 
A tételek baloldalon jelennek meg, amit még kötegelni kell, csak a 
jobb oldali csomagokat lehet aláírásra küldeni. 
A programban megkönnyíti a kötegelés funkciót, ha a jobb oldal  van 
kijelölve a rögzített tételek minden felvételkor egyből a jobb oldalra, 
a kötegbe kerülnek. 
Az oldalak jelölését a sárga szín jelzi, ami a csatolt ablakban a jobb 
oldalon a kötegelést a kiválasztott csoport tételeit jelenti meg, amit 
aláírásra kell küldeni, ezek a már kötegelt kész tételek. 
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Egyéb rögzített tételek bejelölésekor csak a már rögzített tételek 
látszódnak, amiket még tudunk módosítani, illetve törölni is, de törölni 
a középső ikonsorral a kötegelésből is lehet. 
A jobb oldali ablak módosítása, illetve karbantartása a 
csoportadatokra vonatkoznak. 
A szűrés funkció lehetővé teszi szűkítve rákeresni partnerekre. 
A beszedési csoportokat az új csoportok gombbal lehet rögzíteni. 

 

 

A rögzítés mezőben lehet kitölteni a partner adatait, miután a 
beszedő adatait kiválasztjuk. Ez akkor lényeges, amikor esetleg több 
beszedő azonosító, illetve számlaszám van a terminálhoz beállítva, 
továbbá megkönnyíti a beszámolók értelmezését, illetve keresését a 
tétel állapot fülben. 

 
A tételsorokon jobb egér gombbal tudunk tetszés szerinti sorokat 
(elnevezéseket) beállítani, mind a rögzítés, és a kötegelés oldalon is. 
Ez a menüsor érvényes az összes fülben. A sorokon kattintva jobb 
egér gomb menüje: 
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Oszlopszűrés: itt lehet kiválasztani milyen adatokat szeretnénk látni 
a sorban. 
Oszlopszűrés mentés/ visszatöltés 
Alaphelyzet 
Kivágás (Ctrl X) Vágólapon marad a windows elve szerint 
Másolás (Ctrl C) 
Beillesztés (Ctrl V) 
Jelentések / Beszámoló 

 
A rögzített tételeket a kötegelés után aláírásra kell küldeni. Aláírásra 
küldés közben megjelenik a csoportadatok ablak ismét, amiben 
ellenőrizhető, illetve megjegyzésként egyéb közlemény beírható, 
vagy kitöltés nélkül aláírásra kell küldeni. 
Az aláírás funkcióból ugyan úgy történik ennek jóváhagyása, mint a 
többi funkciókban. 

 
Tétel állapot lap 

Itt lehet nyomon követni a tételek állapotát, melyik milyen 
státuszban van. Az itt található adatok csak egy adott ideig 
jelennek meg, amit a paraméterezésben tudunk beállítani. 
Fontos az archiválási idő megadása, mert a program alapból 30 
napot jelöl be, így az ennél régebbi adatot ennek a beállításnak 
a hiányában archiválja a rendszer, és nem lesz lekérdezhető. 

Az állapotnál külön értelmezhető az ÁLLAPOT és a 
TÉTELÁLLAPOT. Az állapot a Business Terminál feldolgozási 
folyamat szerinti állapot, míg a tételállapot a GIRO fizetési 
folyamat szerintit állapotot tükrözi. 

Az „archív állapot” az általunk megadott paraméterezés szerinti 
idő lejártakor jelenik meg. 

A nagyszámú, egyszerre szinte áttekinthetetlen, különböző 
állapotú tételek kényelmesebb kezelése érdekében a képernyőn 
megjelenő mezők és adatok szűrhetők, az oszlopok sorrendjét is 
tudjuk változtatni az egérrel, illetve az általunk nem használtakat 
ki is tudjuk törölni. A sorrendet a bal egérgombbal rendezhetjük, 
míg törölni a jobb egérgombbal lehet/ oszlopszűrés itt lehet 
bepipálni az általunk használt mezőket. Az alaphelyzetet is 
visszaállíthatjuk szintén jobb egér/ alaphelyzet. 

A jelentés, illetve beszámoló lapok alatt lévő adatokat is a 
tételállapot fülben tudjuk nyomon követni. Fontos az 
oszloprendezésben a tételállapot és hibakód kiválasztása, így 
tudjuk lekérdezni a teljesült tételeinket. A tételállapot fülben/ 
tételállapot oszlopban a következő jelzőkkel találkozhatunk: 
jelentésre vár, amikor még nem jött a Banktól válasz a 
beszedésre, illetve elfogadott, és elutasított a hibakóddal 
megjelölve. 
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Keresés: Az adott mező kijelölése után egy egérkattintásra 
szürkül a mező, ekkor lehet a keresőbe beírni a keresendő 
adatot. 

Szűrés: A kívánt oszlopra Dupla kattintással a narancssárga 
szűrési listából lehet szűkíteni adatokat. 

A lenti funkcióknál automatikus súgó jelenik meg az egér 
használatakor. 

Nyomtatás: Nyomtatás előtt célszerű a formáz gombot használni 
a nyomtatási kép megjelenítése érdekében. A formáz menü alá 
az általunk kijelölt sorokat teszi be. A nyomtatási kép általunk 
paraméterezhető sorokat jelenít meg. 

 
 

Import lap 

Az import funkcióban lehet a GIRO formátumban elkészített 
BESZED filet beolvasni, amit külső program segítségével 
készítenek el. 

A beszedő adatai (azonosító, számlaszám) kiválasztása után 
az IMPORT gomb segítségével, és a file útvonala megadásával 
lehet beolvasni tételeket. 
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A csoportos beszedés import fájl választás ablakban a file típusát 
(GIRO formátumú file importálása esetén) mindig „GIRO 
csoportos beszedés (*.121)” -re kell állítani. 

Hibátlan importálásnál a tételek megjelennek a hibátlan tételek 
mezőben. 

Hiba esetén a hibalista sorban jelenik meg egy hibaüzenet a hiba 
tényleges okáról, és a hibás értékről. 
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A hibaüzenettel visszautasított file-ban a szükséges javítást 
elvégzése után a fájlt ismét importálni lehet. 

 

Partnerek lap 

Itt jelennek meg a csoportos beszedési funkcióban már rögzített 
partnerek, itt lehetőség van ezek karbantartására (törlés, 
rögzítés, módosítás), leválogatására. 

Vigyázat! Csak azok a partnerek kerülnek külön-külön 
eltárolásra, ahol az azonosító különbözik. Ha azonos 
azonosítóval egy másik ügyfél adata kerül rögzítésre, az felülírja 
a korábbi azonosítóhoz tartozó adatot. 

 

Jelentések lap 

Funkció célja: A beszedési megbízások teljesülésének 
követéséhez a Bank Önnek napi és záró beszámolót, ún. CS- 
DETSTA üzenetet továbbít. 

Az üzenetet a Bank a nap során végrehajtott bármely 
kommunikációval (egyenleg lekérdezés, átutalás indítás stb..) 
automatikusan letölti a terminálra és annak eredménye 
feldolgozódik, megváltoztatja a tételek állapotát. A Tételállapot fül 
részletezi, hogy a beérkezett CS-DETSTA üzenet tételei az 
állapotokat hogyan változtatták. 
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A napi beszámoló üzenetben az adott napon érkezett jóváírások 
illetve visszautasított tételek szerepelnek. A rendszer a válasz 
file-ban megadja, hogy az adott napon beérkezett tételek alapján 
mennyi tétel teljesült, és mennyi nem, illetve a nem teljesült 
tételeket milyen hibakóddal utasította vissza a címzett ügyfél 
Bankja. (A visszautasítási kódokat az 1. sz. melléklet 
tartalmazza.) 

A CS-DETSTA üzenetek részletezését a program egy file-ban is 
elmenti, részletezi GIRO szabvány szerinti formátumban és 
adattartalommal. 

 

FONTOS! Az állapotok képernyőn csak azok a tételek jelennek 
meg, amit a sorban jobb egér/ oszlopszűrésben kijelölünk. 

 

Beszámolók lap 

Funkció célja: Ön a beszedési köteg beküldése után a napi 
beszámolókat követően egy végső, összefoglaló beszámolót is 
kap (DETSTA). A záró beszámoló az indított köteg valamennyi 
tételére ad választ, megismétli a napi válaszokat, illetve jelzi, ahol 
a tételre a címzett Banktól nem érkezett válasz. 

A DETSTA tartalmazza a végleges teljesített, illetve 
visszautasított listát. 

Az összesítő beszámoló beérkezési ideje: 

A csoportos beszedési üzenet esetén a beszámolási határidő 
Dmax+5 munkanap, tehát az Ön által beküldött beszedési 
megbízás tételeiben előírt legkésőbbi terhelési (Dmax) dátumot 
követő 5.-ik munkanap. Amennyiben a beszámolási határidő 
napján is voltak választranzakciók, akkor ezen a napon két 
beszámoló (DETSTA) készül, a napi beszámoló üzenet/jelentés 
az aznapi válaszokat tartalmazza, az összefoglaló beszámoló 
üzenet/jelentés pedig az eredeti csoportos megbízás minden 
tételére megadja a tétel állapotát (teljesítve / visszautasítva / 
jelentésre vár/ nem érkezett válasz). 

 

FONTOS! Az állapotok csak akkor és csak azok jelennek 

meg, amit a sorban jobb egér/ oszlopszűrésben kijelölünk. 
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Mellékletek: 

Csoportos fizetési hibakódok listája 

További Mellékletként csatoljuk a GIRO szabványkönyvet, 
amiben a csoportos fizetésekkel kapcsolatos GIRO 
szabványokat találják meg. Az aktuális csoportos jogcímkód 
lista lekérdezhető a www.giro.hu honlapjáról. 

Rendszer általi TRANZAKCIÓ1 visszautasítás hibakódjai 
 

kód magyarázat 

71 kezdeményező számlaszáma inkonzisztens 
(választranzakcióban) 

73 teljesítési (terhelési) dátum - a zsíró elszámolási / feldolgozási 
dátumhoz képest - érvénytelen 

(eredeti kezdeményező - vagy választranzakcióban) 

74 bázisazonosító inkonzisztens (választranzakcióban) 

75 ismételten megválaszolt bázisazonosító (választranzakcióban) 

76 érvénytelen visszautasítási / visszautalási ok 
(választranzakcióban) 

77 érvénytelen / határidőn túli elszámolási / feldolgozási dátum- 
hivatkozás 

78 inkonzisztens eredeti elszámolási dátum (választranzakcióban) 

79 inkonzisztens ügyfél-azonosító (választranzakcióban) 

80 inkonzisztens tranzakció hivatkozási kód (választranzakcióban) 

81 címzett számlaszáma inkonzisztens (választranzakcióban) 

86 inkonzisztens tranzakció-kód, alkód (választranzakcióban) 

87 kezdeményező bankszerv inkonzisztens (választranzakcióban) 

88 címzett bankszerv inkonzisztens (választranzakcióban) 

89 elszámolandó (beszedendő) / visszautalt összeg inkonzisztens 
(választranzakcióban) 

 
 

 
1 a tranzakció vagy az egész küldő köteg visszautasítását eredményezi a zsíró területen 

található mezők helytelen értéke l. az 1996. októberi kiadású BZSR 

SZABVÁNYKÖNYV 2.0 változata. Itt csak azok az új visszautasítási kódok 

szerepelnek, amelyeket még nem tartalmaz a BZSR SZABVÁNYKÖNYV 

http://www.giro.hu/
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Címzett Bank általi visszautasítás hibakódjai 
 

kód magyarázat 

 
Technikai, szintaktikai hiba miatti visszautasítás (REJECT) 

02 nem létező 'címzett' számlaszám 

03 megszűnt 'címzett' számlaszám 

06 a 'címzett' számlaszáma nem értelmezhető (az ügyfél számla- 
száma helyett a bank ügyfélforgalmi számlaszáma szerepel) 

10 számlatulajdonos neve és a megadott számlaszám nem tartozik 
össze 

 
Szemantikai, 'teljesíthetetlen' ok miatti visszaküldés (RETURN) 

50 fedezethiány miatti visszaküldés 

51 felhatalmazás hiánya miatti visszaküldés 

54 általános visszaküldés (az ügyfél megbízása alapján) 

65 összeghatár feletti beszedési megbízás 

99 egyéb hiba 

 
 

Megjegyzés: a 'címzett' az eredeti tranzakció kódjától függően lehet 
kedvezményezett / jogosult vagy kötelezett. 

 

 
10.4 Csoportos Beszedés 

TIPP: A csoportos beszedési megbízás használatát azoknak az 
ügyfeleinknek ajánljuk, akik nagyszámú partnertől (kötelezett), 
azonos időben, rendszeresen „szedik be” követeléseiket. Beszedés 
alatt a partner (kötelezett) számlájának terhelését és a terhelt összeg 
kedvezményezett számlájára történő átutalását értjük. 

 
A csoportos beszedés jellemzői: 

A szolgáltató (ebben az esetben az Ön vállalata) esedékes díjaikhoz 
több módon juthat hozzá. Kifizettetheti a számlát készpénzben, 
postai úton, banki átutalással, illetve - felhatalmazás esetén - 
beszedhetik azt a fogyasztó számlájáról. Ez utóbbi fizetési mód a 
csoportos beszedési megbízás. (a csoportos elnevezés onnan ered, 
hogy e megbízásokat azonos jogcímen, kötegelve - nagy 
tételszámban- nyújtják be a beszedők). A megbízások a 
hagyományos (azonnali, határidős) beszedéssel ellentétben 
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értékhatár nélkül benyújthatók, valamint meg kell jelölni rajtuk a 
terhelés időpontját, azaz azt a napot, amikor a kötelezett számláját 
számlavezetője megterheli. 

 
A csoportos beszedés előnyei: 

➢ a beszedési megbízásokat az egyes bankok helyett, 
közvetlenül a saját bankjához (saját számlavezetőjéhez) 
nyújthatja be. A saját számlavezetőn keresztül elérhető az összes 
bank, nincs szükség a kétoldalú megállapodások megkötésére 

➢ a beszedés adatszerkezete egységes 

➢ meghatározható a terhelés dátuma (nem a Bank dönti el), 
azaz szabályozható az átfutási idő, lehetővé téve a likviditás 
pontosabb tervezését és a kifizetetlen számlák listájának gyors 
elkészítését. 

 

A csoportos beszedési folyamat előkészítése 

Ön megállapodást köt a CIB Bankkal a csoportos megbízások 
benyújtásáról. Ennek keretében bejelentkezik a GIRO központi 
nyilvántartásába a CIB Bankon keresztül. 

➢ A CIB Bank aktiválja a Business Terminál rendszerben a 
csoportos beszedési tranzakciókhoz tartozó menüpontokat. 

➢ A CIB Bank segítséget nyújt a csoportos beszedési 
megbízások importálásához. Ehhez GIRO formátumú csoportos 
import-file előállítására van szükség. További információért hívja 
a CIB Bank Vállalati Digitális Szolgáltatások Ügyfélszolgálat 
vonalát. A Kötelezett (az Ön partnere) felhatalmazást ad a 
számlavezető Bankjának, a számlájára vonatkozó beszedési 
megbízások teljesítésére. 

➢ A kötelezett Bankja a közvetítő rendszeren keresztül 
továbbítja a felhatalmazásokat a CIB Bankhoz. 

➢ Ön letölti és visszaigazolja a felhatalmazásokat a CIB 
Bankon (Business Terminálon) keresztül. 

 

A csoportos beszedési folyamat: 

➢ Ön a fogyasztóknak megküldött számla küldésével egy 
időben csoportos beszedési megbízást Indít a CIB Bankon 
keresztül. 

A beszedési fileban a tételek terhelési napja, legkorábban a 

benyújtási nap + 1 nap, legkésőbb a benyújtási nap + 10 nap 

lehet! 

➢ A CIB Bank Giro-n keresztül továbbítja a beszedési 
megbízásokat a kötelezett számlavezető Bankjához. 
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➢ Kötelezett Bankja az esedékesség napján megterheli a 
kötelezett számláját, és jóváírást Indít a zsírón keresztül a CIB 
Bankhoz. 

➢ A CIB Bank a beérkező jóváírásokat egy összegben 
jóváírja az Ön számláján és tételenkénti részletes jelentést ad. 

A beszedési megbízásoknak egy – az Ön számítástechnikai 
rendszerében elkészített – GIRO formátumú file-ban kell lenniük! 

➢       : Ha a terminálra több azonosító is 
beállításra került, válassza ki a – GIRO rendszerbe bejelentett – 
azonosítóját az ’Azonosító’ mezőből. 

➢ Írja be a beszedési megbízási file nevét a ’File-név’ mezőbe, 
vagy válassza ki a file-t, a mező jobb oldalán álló gomb 
megnyomása után megjelenő ablakban. 

Ebben az ablakban alul, külön mezőben kell kiválasztani az 
importálandó file formátumát is. (GIRO, vagy CIB) Majd az import 
gombbal Indítható a beolvasás. 

➢ Ha az ellenőrzések során a program hibá(ka)t talál, az(oka)t 
egy külön nyomtatható listán jeleníti meg. 

➢ A hibátlan tételek egy kötegbe kerülnek, amelynek nevét a 
program adja. A név a beolvasás idejét tükrözi (dátum + óra, perc, 
mp), hogy később megkönnyítse az azonosítást. 

➢ A köteg tételei az ablak alsó részében megjelennek. 

Ennek a táblázatnak a formáját Ön a saját igényeinek megfelelően 
beállíthatja. A fejlécen az egér bal gombjával és mozgatással az 
oszlopok sorrendjét és szélességét, míg a ’Fogyasztó azonosító’, 
’Fogyasztó neve’ vagy ’Összeg’ oszlopok fejlécére kattintva a tételek 
megjelenésének sorrendjét lehet megváltoztatni. (Az eredeti 
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- import file-beli - tétel sorrend beállításához az egér jobb gombját 
kell a táblázaton megnyomni.) 

A program a beállításokat megjegyzi. Az eredeti értékeket a 
gyorsmenüben lehet visszaállítani. 

➢ A beolvasás után dönteni kell a köteg sorsáról: az  

gombbal el  lehet  vetni,  vagy  az       gombbal a 
beszedés az aláíró mappába küldhető, ahonnan aláírás után a 
Postaládába, majd a Bankba küldhető. 

Beszedési megbízások banki befogadása: 

A Bank a beküldött beszedési megbízásokra választ ad. Ez tartalmaz 
egy szöveges összesítőt és egy – GIRO, vagy CIB formátumú – file-
t, amit a szolgáltató a saját számítógépes rendszerében feldolgozhat. 
A válasz Postaládában megjelenő szöveges részét csak mentés 
vagy nyomtatás után lehet törölni. 

A file neve az importkor kapott kötegnév, kiterjesztése pedig FILE 
NÉV.BVI lesz. Ön beállíthatja, hogy ezeket a file-okat hová gyűjtse a 
program. Alapértelmezés szerint ez a program könyvtárának 
CSOPBESZ alkönyvtára. A válasz Postaládában megjelenő 
szöveges részét csak mentés vagy nyomtatás után lehet törölni. 

Válasz fájlok helyének megváltoztatása: 

Az beszedés kötegekre érkező válasz fájlok alapértelmezés szerint 
a banki program könyvtárából nyíló CSOPBESZ könyvtárnak az 
Azonosító nevű alkönyvtárába, az eredeti (beküldési) kötegnévvel és
 . BVI kiterjesztéssel kerülnek be (pl. 
CSOPBESZ\A12345678T123\200010310001.BVI). Ha a válasz 
fájlokat ettől eltérő helyre kívánja gyűjteni, akkor a következőket kell 
tennie: 

➢ Az ’Azonosító:’ legördülő listából (a le-fel nyilakkal, vagy az 
egér bal gombjával kattintva) válassza ki azt, amelyhez meg 
akarja adni a válasz fájlok helyét! 

➢ Az egér jobb gombjával kattintson az ablak táblázaton kívüli 
részére! A „válasz fájlok helyének beállítása” menüpont 
kiválasztása után, megjelenő ablakban adja meg – vagy 
válassza ki – a megfelelő alkönyvtárt. Ha a hálózat más gépén 
lévő alkönyvtárt ad meg, ügyeljen arra, hogy annak a banki 
program futása alatt mindig elérhetőnek kell lennie! 
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➢ Ha több azonosítója van, a fenti lépéseket megismételve 
mindegyikhez állítsa be a fájlok helyét! 

 

10.5 Csoportos beszedés jóváírások 

Funkció célja: A beszedési megbízások teljesülésének követéséhez 
a Bank Önnek napi beszámolót, ún. CS-DETSTA üzenetet továbbít. 
A CS-DETSTA üzenetet Ön egy szöveges fájlban kapja meg, 
amelyet kinyomtathat, vagy elmenthet és saját feldolgozó 
rendszerébe további feldolgozásra „importálhat”. A napi beszámoló 
üzenetben csak az adott napon érkezett jóváírások, illetve 
visszautasított tételek szerepelnek. 

A napi beszámoló letöltése: 

➢ Válassza ki a listaablakból annak a cégének az azonosítóját, 
amelynek a napi beszámolóját kívánja letölteni. Több 
azonosítót is megjelölhet: ehhez a “Shift” vagy a “Ctrl” gombot 
lenyomva tartva, jelölje ki a kívánt számlákat! (le-fel nyilakkal 
vagy egér-kattintással) 

“A jóváírások dátuma” mezőben adja meg, hogy melyik nap napi 
jelentéseit kívánja letölteni. A legutolsó dátum, amit itt megadhat 
az előző banki munkanap. (A rendszer automatikusan ezt ajánlja 
fel.) 

A napi beszámoló file tételsorainak tartalma: 

➢ tétel típus (T420): értéke mindig 02 (azaz napi CS-DETSTA 
file) 

➢ tételsorszám (T421): a tétel eredeti, csoportos megbízás 
üzeneten belüli sorszáma 



208 

 

 

➢ összeg (T422): megegyezik a beszedési köteg összeg 
mezőjének értékével 

➢ az eredeti tétel feldolgozási dátuma (T423) 

➢ a tételre vonatkozó, címzett Bank általi visszajelzés- 
információ (T424): három érték lehetséges: 00 - teljesített 
beszedés, vv - visszautasítás oka (lásd. Csoportos 
megbízások visszautasítási kódok fejezetben), NO - nem 
érkezett válasz 

➢ a válasz feldolgozási dátuma (T425): szóköz, ha a T424 mező 
értéke: NO - egyébként feldolgozási dátum. 

➢ ügyfélszámla terhelési dátuma (T426): a címzett Bank ezen a 
napon terhelte meg a kötelezett számláját - szóköz, ha a T424 
mező értéke nem 00. 

➢ a válasz hivatkozási kódja (T427): - a válasz a csoportos 
kötegek elszámolási rendszerének (BZSR) hivatkozási kódja 
- szóköz, ha a T424 értéke 'NO' 

➢ eredeti BZSR hivatkozási kód (T428): - az eredeti tételből 
képzett BZSR tranzakció hivatkozási kódja 

➢ ügyfél-azonosító (T429): az eredeti csoportos beszedési tétel 
T215 mezője szerint, a kötelezett azonosító kódja. 

Napi beszámolók beérkezéséi határideje: 

A beszedési tételek megválaszolásának határideje függ a beszedési 
kötegben megadott terhelési dátumtól és a beszedési köteg Bankba 
történő benyújtási idejétől. 

Amennyiben a beszedési köteg a napi benyújtási határidő előtt 

érkezik a Bankba, akkor a CIB Bankban vezetett számlákra a 

kötegben megadott terhelési dátum után 1 nappal, a más Banknál 

vezetett számlákra történő terhelési megbízások terhelési napja 

után 2 munkanappal később érkezik a napi beszámoló. 

Válasz fájlok helyének beállítása: 

A beszedés kötegek visszautasított tételeit tartalmazó fájlok 
alapértelmezés szerint a banki program könyvtárából nyíló 
CSOPBESZ könyvtárnak az Azonosító nevű alkönyvtárába kerülnek. 
A file neve a jóváírási dátum, kiterjesztése pedig’.JOV’ lesz. (pl. 
CSOPBESZ\A12345678T123\20001031.JOV). Ha a 
válasz fájlokat ettől eltérő helyre kívánja gyűjteni, akkor a 
következőket kell tennie: 

➢ Az ’Azonosítók’ listájából (a le-fel nyilakkal, vagy az egér bal 
gombjával kattintva) válassza ki azt, amelyhez meg akarja adni 
a válasz fájlok helyét! 

➢ Az egér jobb gombjával kattintson a listára. A menüpont 
kiválasztása után megjelenő ablakban adja meg – vagy 
válassza ki – a megfelelő alkönyvtárt. Ha a hálózat más 
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gépén lévő alkönyvtárt ad meg, ügyeljen arra, hogy annak a 
banki program futása alatt mindig elérhetőnek kell lennie! 

Ha Önnek több azonosítója van, a fenti lépéseket megismételve 
mindegyikhez állítsa be a fájlok helyét! (Célszerű más-más helyet 
megadnia.) 

 

10.6 Csoportos beszedés beszámolójának lekérdezése 

Funkció célja: Ön a beszedési köteg beküldése után a napi 
beszámolókat követően egy végső, összefoglaló beszámolót kap 
(DETSTA). 

A DETSTA üzenetet Ön egy szöveges fájlban kapja meg, amelyet 
kinyomtathat, vagy elmenthet és saját feldolgozó rendszerébe 
további feldolgozásra „importálhat” 

A csoportos beszedés végső, összefoglaló beszámolójának 
letöltése: 

➢ Válassza ki a listaablakból annak a cégének az azonosítóját, 
amelynek a végső beszámolóját kívánja letölteni. Több 
azonosítót is megjelölhet: ehhez a “Shift” vagy a “Ctrl” gombot 
lenyomva tartva jelölje ki a kívánt számlákat! (le-fel nyilakkal 
vagy egér-kattintással) 

➢ “A beszámoló dátuma” mezőben adja meg, hogy melyik nap 
beszámoló jelentéseit kívánja letölteni. A legutolsó dátum, amit 
itt megadhat az előző banki munkanap. (A rendszer 
automatikusan ezt ajánlja fel.) 
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A végső, összefoglaló beszámoló file tételsorainak tartalma: 

➢ tételkód: értéke 02 

➢ Eredeti tranzakció hivatkozási kód 

➢ Eredeti tranzakció feldolgozási dátum 

➢ Összeg 

➢ Válasz tranzakció hivatkozási kód 

➢ Válasz tranzakció feldolgozási dátum 

➢ Könyvelési / teljesítési értéknap (ügyfélszámla terhelése) vagy 
Visszautasítás/visszautalás oka (kódja: N2 kód + 6 szóköz) 
vagy NEM VOLT VÁLASZ (szóköz) 

➢ Eredeti tétel bázisazonosítója 

➢ ügyfél-azonosító 

Az összesítő beszámoló beérkezési ideje: 

A csoportos beszedési üzenet esetén a beszámolási határidő 

Dmax+5 munkanap, tehát az Ön által beküldött beszedési megbízás 
tételeiben előírt legkésőbbi terhelési (Dmax) dátumot követő 5.-ik 
munkanap. Amennyiben a beszámolási határidő napján is voltak 
választranzakciók, akkor ezen a napon két beszámoló (DETSTA) 
készül, a napi beszámoló üzenet/jelentés az aznapi válaszokat 
tartalmazza (ez lekérdezhető a cs. beszedés jóváírások funkcióval), 
az összefoglaló beszámoló üzenet/jelentés pedig az eredeti 
csoportos megbízás minden tételére megadja a tétel állapotát 
(teljesítve / visszautasítva / nem érkezett válasz). 

Válasz fájlok helyének beállítása 

Az beszedés kötegek beszámoló fájljai alapértelmezés szerint a 
banki program könyvtárából nyíló CSOPBESZ könyvtárnak az 
Azonosító nevű alkönyvtárába, az eredeti (beküldés-kori) 
kötegnévvel kerülnek be (pl. 
CSOPBESZ\A12345678T123\200010310001). Ha a válasz fájlokat 
ettől eltérő helyre kívánja gyűjteni, akkor a következőket kell tennie: 

➢ Az ’Azonosítók’ listájából (a le-fel nyilakkal, vagy az egér bal 
gombjával kattintva) válassza ki azt, amelyhez meg akarja adni 
a válasz fájlok helyét! 

➢ Az egér jobb gombjával kattintson a listára. A menüpont 
kiválasztása után megjelenő ablakban adja meg – vagy 
válassza ki – a megfelelő alkönyvtárt. Ha a hálózat más gépén 
lévő alkönyvtárt ad meg, ügyeljen arra, hogy annak a banki 
program futása alatt mindig elérhetőnek kell lennie! 

Ha több azonosítója van, a fenti lépéseket megismételve 
mindegyikhez állítsa be a fájlok helyét! (Célszerű más-más helyet 
megadnia.) 
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10.7 Csoportos Átutalás 

TIPP: A csoportos átutalási tranzakció generálását Önnek abban az 
esetben ajánljuk, ha kis összegű, de nagy tételszámú, azonos 
jogcímű átutalásokat egy összegben, kötegelve kíván eljuttatni más 
bankoknál számlát vezető ügyfeleikhez, ill. alkalmazottjaikhoz 
(jogosultakhoz). A leggyakrabban előforduló csoportos átutalási 
megbízási típusa a munkabér átutalás. 

A csoportos átutalás jellemzői: 

➢  Egy megbízás köteg több bank, több bankszámlájára, történő 
megbízásra vonatkozhat. 

➢  A csoportos átutalás a Bank csak GIRO 
szabványformátumban fogadja be 

➢  A megbízás köteget egyedi azonosítóval kell ellátni (ez 
kötelezően az összeállítás dátuma + 4 jegyű egyedi azonosító (pl. 
óra és perc, vagy sorszám) 

➢  A kötegnek tartalmaznia kell, az un. kezdeményező 
azonosítót, ami kötelezően = A + a vállalkozás adószámának első 
8 jegye + 4 karakter területi kód, vagy space. (A99999999T999) 

➢  A megbízás összes tétele teljesítendő, részteljesítés nem 
lehetséges, ezért, ha nincs elegendő fedezet az Ön fizetési 
számláján, akkor a teljes köteg visszautasításra kerül. A fedezet 
ellenőrzése az értéknapon történik. 

➢  A benyújtott megbízási kötegre vonatkozóan Ön 
visszaigazolási jegyzéket és Státuszt kap. Ebben a teljesítés napján 
a könyvelésről, vagy napközben fedezetre várakozásról kap 
információt. Az értéknapos megbízás esetén az átvételről, illetve a 
visszautasított átutalásokról a hiba okának megjelölésével érkezik 
visszaigazolás.  

A csoportos átutalás előnye: 

➢  A szabványosított pénzügyi tranzakció az elejétől a végéig 
elektronikusan feldolgozható és automatizálható. 

➢  A csoportosan átutalt összegek megérkezése kiszámíthatóvá, 
a banki szolgáltatás átláthatóságából következően ütemezhetővé 
és nyomon követhetővé válik. 

➢  A megbízás értéknaposan is benyújtható a GIRO szabvány 
szerint. 

➢  Munkabér átutalása esetén a köteg tartalma diszkréten 
kezelhető, az egyes munkabérek csak az arra jogosultak által 
válnak hozzáférhetővé. (pl. alapbeállításnál „MUN” jogcím 
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esetén az importálás után az összegek helyén kérdőjelek 
jelennek meg, ezzel biztosítva a diszkréciót) 

➢  A köteg egy összegben kerül terhelésre az indító számlán és 
e szerint a kivonaton is egy összegben, látszik. 

➢  A teljesítésekről, illetve a visszautasításról a GIRO szabvány 
szerint un. DETSTA állományt küldünk. 

A csoportos átutalás előkészítése: 

Business terminállal rendelkező ügyfélnek a szolgáltatás igénylését 
követően a Bank aktiválja a Business Terminálon a csoportos 
átutalási tranzakcióhoz tartozó menüpontokat. 

Amennyiben Ön a csoportos átutalási megbízásokat kézi rögzítés 
helyett importálni kívánja, ehhez a köteget CS_ÁTUTAL GIRO 
szabvány szerinti, file formátumban kell elkészítenie. Az ehhez 
szükséges további információért hívja a CIB Bank Vállalati Digitális 
Szolgáltatások Ügyfélszolgálat vonalát, akik küldenek Önnek ehhez 
tartozó részletes leírást. 

A csoportos átutalások feldolgozása: 

➢  A rögzített, vagy importált csoportos átutalási köteget alá kell 
írni és a szokott módon a Bankba küldeni. A beküldött kötegnél a 
Bank a feldolgozás során további ellenőrzéseket végez. Az 
esetleges hibás tételeket vagy köteget a Bank visszautasítja a jó 
tételeket, pedig a Befogadó tábla szerint feldolgozza. 

➢ A Terminál CSOPUT könyvtárába kerülő STATUS fájl FEJ 
rekordjának F227 mezőjében megjelenítendő státuszkód 00 lesz 
fedezetre várakozó köteg esetén. Ha érkezik fedezet, akkor a 
köteg feldolgozásra kerül. Ha nem lesz elegendő fedezet, akkor 
a feldolgozási nap végén a köteg elutasításra kerül a GIRO 
szabvány szerint alkalmazott státuszkód alapján. 

➢ A megadott terhelés napján (értéknapon) könyveli és továbbítja a 
Bank a csoportos átutalásokat, ha a megadott terhelés napja a 
benyújtás napjától számolva 10 naptári napnál nem későbbi 
munkanap. Ha a csoportos átutalási megbízás formai vagy egyéb 
okok miatt (pl. terhelési dátum helytelen megadása) nem 
továbbítható, akkor az egész köteget visszautasítjuk. 
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➢ Befogadó tábla - a megbízás teljesítése 
 

AUTOMA- Eseti Értéknapos 

TIKUS   
    

 Csak 

bankon 

belüli 

tétel 

Vegyes 

(belső és 

külső) tétel 

Csak 

bankon 

belüli 

tétel 

Vegyes 

(belső és 

külső) tétel 

Banki Bank Bank Bank 
átveszi 

Bank átveszi 

befogadási könyveli T könyveli T amennyiben amennyiben 

időben nappal nappal a teljesítési a teljesítési 
   dátum dátum 
   munkanapja munkanapja 
   legalább 

T+1 
legalább T+1 

Banki Bank Bank Bank 
átveszi 

Bank átveszi 

befogadási könyveli T Visszautasít amennyiben amennyiben 
idő után - nappal ja a teljesítési a teljesítési 

éjfélig   dátum dátum 
   munkanapja munkanapja 
   legalább 

T+1 
legalább T+1 

Banki Bank Bank Bank 
átveszi 

Bank átveszi 

befogadási könyveli T átveszi és amennyiben amennyiben 
időn kívül nappal banki a teljesítési a teljesítési 
éjfél és  munkanapon dátum dátum 

banki  könyveli T munkanapja munkanapja 

napnyitás  nappal legalább 
T+1 

legalább T+1 

között     

 

Amennyiben Ön a Banki befogadási idő után vegyes (külső/ belső) 
tételeket tartalmazó köteget nyújt be aznapra, vagyis T napra, úgy 
abban az esetben a Bank a teljes köteg tartalmát visszautasítja. 
Amennyiben ez a köteg csak belső megbízásokat tartalmaz, úgy a 
Bank a Banki órarend szerint teljesíti. 

Fontos! Hétvégén indított csoportos megbízást (belső/külső) csak 
és kizárólag banki munkanapra lehet benyújtani! Ezért a hétvégén 
indított csoportos megbízások esetén: 

➢ amelyek a következő banki munkanapi teljesítésére vonatkoznak, 
a Bank csak átveszi, nem könyveli! A tényleges feldolgozás a 
következő banki munkanapon történik! 

➢ amelyek a hétvége napjára vonatkoznak, visszautasításra 
kerülnek. 
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Figyelem! A Bank, az olyan számlákról küldött megbízás tranzakciók 
esetében, ahol nem automatikus a számla könyvelése, a banki 
befogadásról ad visszajelzést, mert a megbízások könyvelése Banki 
jóváhagyást igényel 

Amennyiben az Ön Business Terminálja megbízásait a Bank nem 
automatikus módon teljesíti, akkor minden esetben, a visszaigazolási 
jegyzékben a Bank a beküldött megbízásokat banki jóváhagyásra 
átveszi, még nem könyveli. Ezen megbízások könyvelése az Ön által 
visszaküldött visszaigazolási jegyzék hitelesítését követően Bankba 
juttatva, a Banki jóváhagyás időtartamától függ, amelyet a Banki 
órarendben tekinthet meg. 

Csoportos utalások összeállítására egy többlapos képernyő 
szolgál. 

A lapok váltásához kattintson az ablak felső sorában a megfelelő 
feliratú fülre: Rögzítés, Tétel állapot, Import, Partnerek, 
Paraméterek 

A csoportos utalási megbízások előkészítése két lépésből áll: 

• Rögzítés lap vagy az Import lap segítségével csoportosi tételek 

előállítása. 

• A tételek kötegelése. 

Az előkészített tételek csoportonként (köteg) küldhetők tovább az 
aláíró mappába, és onnan megfelelő hitelesítés után a 
postaládába. 

A csoportos utalási megbízások állapotát nyomon követheti a 
Tétel állapot lap segítségével. 

A Partnerek lapon lehetősége van megtekinteni és karbantartani 
azoknak a jogosultaknak a nevét és számlaszámát, akiknek már 
rögzített vagy a későbbiekben rögzíteni fog utalást. 

A Paraméterek lapon található beállításokat módosíthatja egyéni 
igényének megfelelően. 

Minden lapon lehetősége van gyorsmenü használatára, amit az 
egér jobb gombjával kattintva hívhat elő. Az egyes listákat 
megjelenítő táblázatok elemei egyszerűen rendezhetők és 
szűrhetők. 

Minden lapon található egy  gomb, amellyel kiléphet a 
csoportos utalás funkcióból. 

 

Rögzítés lap 

Ez az ablak a csoportos utalások kézi rögzítésére, módosítására 
és kötegelésére szolgál. 
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A képernyő, valamint a rögzítés menete négy részből áll: 

• A bal felső részen található rögzítő mezőkben megadhatók az új 

csoportos utalás adatai. Az  gomb megnyomásával a 

program menti a megbízást. 

• Az elmentett megbízások az egyéb rögzített tételek listájába 

kerülnek, amely a képernyő bal alsó részén található. Egy rögzített 

tételre kattintva annak adatai megjelennek a rögzítő mezőkben. A 

megbízás itt módosítható, majd a    gombra kattintva 

menthető. 

• A jobb felső részen új utalási csoportok (kötegek) hozhatók létre. 

• A kiválasztott csoport tételei a jobb alsó részen található „a 

kiválasztott csoport tételei” táblázatban jelennek meg, miután a 

rögzített tételeket a  gomb megnyomásával hozzáadta. 

Az előkészített tételek a rögzített tételek listájából csoportonként 
(kötegenként) küldhetők tovább az aláíró mappába, és onnan 
megfelelő hitelesítés után a postaládába. 
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Rögzítő mezők (bal felső rész) 

Átutaló adatai: Elsőnek ezeket a mezőket töltse ki! Az azonosító 
változtatásával a többi rögzítő mező tartalma törlődik. 

Azonosítója: Válassza ki a legördülő menüből az átutaló 
azonosítóját. 

Neve: Adja meg az átutaló nevét. 

Számla száma, Számla neve: Válassza ki az átutaló 
számlaszámát a legördülő listából 

Jogosult adatai: 

Jogosult neve, Címe, Azonosítója, Számlaszám, 
Számlatulajdonos: A mezőkbe a jogosult adatait kell írni. Ha már 
egyszer beírta, akkor a rendszer eltárolja a partnerek közé, és a 
következő alkalommal már a listából választhat. Partnereit a 
Partnerek lapon tarthatja karban. 

Összeg: Be kell írni az átutalni kívánt összeget 

Esedékes: A mezőbe az átutalás tervezett napját célszerű beírni, 
vagy a naptárból kiválasztani Figyelem! Ez a dátum nem jut el a 
Bankba! A tétel esetleges, tervezett Bankba küldési napját. 

Közlemény: Tetszés szerint kitölthető. A program megjegyzi az 
adott ügyfélnek szóló megbízások közleményeit. Nyissa le a 
listát, ha ezekből szeretne választani! Hossza a GIRO szabvány 
szerint átadható karakter mennyiség. 

A rögzítő mezők kitöltése után az Új tétel gomb megnyomásával 
lehet a megbízást elmenteni, ekkor a tétel megjelenik a rögzített 
tételek között. (A paraméterek lapon beállíthatja, ha az új tételt 
rögtön csoportba (kötegbe) szeretné rögzíteni.) 

Ha meg kíván változtatni egy rögzített tételt, rákattintva adatait 
megjelenítheti a rögzítő mezőkben. A változtatások után a 
Módosít gombra kattintva mentheti a módosításokat. 

Rögzítő mezők üressé tétele: Jobb egérgombbal kattintva 
törölheti a rögzítő mezők tartalmát. 

Egyéb rögzített tételek (bal alsó rész) 

A rögzített tételek listája tartalmaz minden kézileg rögzített tételt. 

Az importált tételek nem kerülnek automatikusan a rögzített 
tételek közé. Az importáláskor kötegelt tételek azonban már 
együtt kezelhetők a kézileg rögzített tételekkel. Akár ki is vehetők 
a csoportból (kötegből), és így a rögzített tételek listájába 
kerülnek. 
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az opció bekapcsolásával a rögzített 
tételek listája felfelé - a rögzítő mezők rovására - megnő, így 
egyszerre több tétel áttekintése lehetséges. 

Táblázat funkciók: A lista elemei egyszerűen rendezhetők és 
szűrhetők. 

Sárga gombok: A rögzített tételek listájában kijelölt egy vagy több 
tételre vonatkoznak. (Amennyiben közvetlenül csoportba 
(kötegbe) rögzít, az itt felsorolt gombok szürkék lesznek, és a 
kiválasztott csoport tartalma listára érvényes gombok válnak 
sárgává) 

gombbal a kijelölt tételek automatikus kötegeléssel 
az Aláíró mappába kerülnek. A felugró csoportadatok ablakban 
szükség esetén megváltoztathatja az átutaló nevét, és 
megjegyzést fűzhet a csoporthoz. A megadott összeállítás 
dátuma az a dátum, amikor összeállításra került a köteg, a 
sorszám a csoport GIRO rendszerbeli azonosítására szolgál. A 
terhelés napja az a nap, amikor teljesül a csoportos átutalási 
megbízás. Küldéshez nyomja meg az Aláírásra gombot, 
visszavonáshoz a Mégsem gombot. 

Aláírásra csak csoportok (kötegek) kerülnek, ha egyetlen tételt 
küld aláírásra, az automatikusan ezt az egy tételt tartalmazó 
csoport formájában jelenik meg az aláíró mappában. 

    gombbal a kijelölt tételek A4-es formátumban 
fejléces papíron nyomtathatók vagy menthetők. 

    gombbal a kijelölt tételek táblázatos formában 
nyomtathatók ennek a gombnak a segítségével. 

 gombbal a kijelölt tételek törlése. 

    gombbal a kiválasztott tételt/tételeket átteszi a 
kiválasztott csoportba (kötegbe), a tételsor átkerül a kiválasztott 
csoport tartalma ablakba. 

  gombbal a rögzített tételek listáján található minden 
tétel az aktuális csoportba (kötegbe) kerül. 

Ha meg kíván változtatni egy rögzített tételt, rákattintva adatait 
megjelenítheti a rögzítő mezőkben. A változtatások után a 

 gombra kattintva mentheti a módosításokat. 

A  gombbal kiléphet a csoportos utalás funkcióból. 
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Kötegelés, csomag kezelés (jobb oldal) 

A rögzített és/vagy importált csoportos utalási kérelmek a Bank 
felé úgynevezett kötegekben vagy csoportokban továbbíthatóak. 
Egy csoport (köteg) csak azonos számlát terhelő megbízásokat 
és jogcímet és terhelési napot tartalmazhat. A felhasználó állítja 
össze az egy-egy kötegbe tartozó tételeket. 

Létrehozáskor a program automatikusan egyedi névvel látja el a 
csoportokat. 

A jobb felső részen található lista tartalmazza az eddig létrehozott 
csoportok (kötegek) nevét. 

A  gomb megnyomásával új üres csoport (köteg) 
hozható létre. 

Amikor kötegel, a helyes csoportot válassza ki, amibe átteszi a 
rögzített tételeket. 

Fontos! 

• Az összeállítás dátuma nem lehet korábbi dátum, mint a 

Bankba küldés dátuma. 

• A terhelés napja az a nap, amikor teljesítésre kerülnek a tételek. 

• A csomag összeállítási idejének dátuma és a terhelés napja 

között nem lehet több mint 15 naptári nap (GIRO szabvány 

előírás alapján). 

• A jogcím kódot a GIRO szerinti csoportos jogcímkód lista szerint 

kell megadni, ami csomag szintű, tehát az összes tételre 

vonatkozóan azonos. 

• A sorszám mező a GIRO-ba küldéshez a csomag azonosítására 

szolgál. Ennek mindig egyedinek kell lenni. Amennyiben valamely 

sorszám már beküldésre került, úgy a program erre figyelmezteti, 

és meg kell változtatni. 

• Az Általános közlemény mezőben megjegyzést fűzhet a 

csoporthoz. A megjegyzés a későbbiekben megjelenik a program 

által adott egyedi kötegazonosító mellett, és megkönnyíti a 

csoport azonosítását. 
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gombbal a kijelölt csoportok és teljes tartalmuk 
törlése hajtható végre. 

        gombbal a kijelölt csoportok adatainak 
megváltoztatása lehetséges. 

  gombbal a kijelölt csoportok tételei többféle típusú 
fájlba menthetők. A gomb megnyomása után adja meg a file 
nevét és típusát! 

  gombbal a kijelölt csoportok tételei formázhatók és 
utána nyomtathatók vagy menthetők. 

    gombbal a kijelölt csoportok tételei táblázatos 
formában nyomtathatók ennek a gombnak a segítségével. 

  gombbal a kijelölt tételek automatikus kötegeléssel az 
Aláíró mappába kerülnek. A felugró kötegadatok ablakban 
szükség esetén megváltoztathatja az átutaló nevét, és 
megjegyzést fűzhet a csoporthoz. 

Ha egy csoportra (kötegre) kattint, annak tételei megjelennek a 
kiválasztott csoport tételei ablakban. 

  opció bekapcsolásával több tétel 
megtekintése lehetséges. A kiválasztott csoport tételeit 
módosíthatja, átrendezheti. Létrehozáskor a program 
automatikusan egyedi névvel látja el ezeket az új csoportokat. 

 

Import lap 

Ahhoz, hogy Ön a megbízásokat a kézi rögzítés helyett 
importálhassa, a Csoportos átutalási megbízásoknak egy – az Ön 
számítástechnikai rendszerében elkészített – GIRO formátumú 
fájlban kell lenniük! A fájlformátum egyeztetéséhez kérjük, hívja a 
CIB Bank Vállalati Digitális Szolgáltatások Ügyfélszolgálat vonalát. 

A baloldalon három részre osztott képernyő segítségével 
importálhat. 
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• A bal felső importáló részen az import gomb megnyomásával 
beolvasható a kívánt fájl a megfelelő kódlap és import file típus 
kiválasztásával. 

• Az importált tételek, amennyiben a program nem talált hibát, úgy 
az alsó részen található hibátlan tételek táblázatba kerülnek be. 

• A hibás vagy hiányos tételek a középső részen maradnak a 
hibalistában a hiba megjelölésével. 

• Amennyiben a teljes csomag hibás, úgy a bezár, vagy az import 
gomb megnyomásával lehet törölni, ha vegyes, akkor a felső 
sarokban megjelenik a módosítás vagy új import fül. 

 

Importálási folyamat 

• Átutaló azonosítója, Neve, valamint Számla száma, Számla neve 

mezők értéke a csoportos azonosítót és a hozzá tartozó nevet, 

illetve a terhelendő számlaszámot és nevet tartalmazzák. 

Amennyiben több számlaszámot kezel, akkor ezek 

mindegyikéhez külön csoportos azonosító tartozik. Importáláskor 

először az azonosítót kell kiválasztani. 
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• Átutaló importból jelölő négyzet: 

• ha bejelöli ezt a négyzetet, akkor a program csak akkor 

importálja be a tételeket, ha az importban lévő azonosító és 

számlaszám megegyezik a csoportos utalás funkcióban 

beállított azonosítóval és a hozzá tartozó számlaszámmal. 

Egyéb esetben hibalistára kerül. 

Figyelem! Ha a csoportos átutaláshoz több azonosító van beállítva, 

és nem az importban szereplő csoportos azonosító van éppen 

kiválasztva a funkcióban, akkor az importban lévő azonosító 

alapján átáll a program arra az azonosítóra, ami az import fájlban 

szerepel. 

• ha nem jelöli be ezt a négyzetet, akkor a tételeket a program 

a fent kiválasztott átutaló azonosítóval importálja be, és nem 

nézi, hogy az import fájlban milyen átutaló adatok 

szerepelnek. 

Kérjük, hogy a beolvasás után ellenőrizze, hogy biztosan az az 

azonosító és számlaszám van-e kiválasztva, amelynek terhére a 

csoportos átutalást indítani szeretné! 

 
• Hibás dátumok átírása jelölő négyzet: ha ezt bejelöli, akkor az 

importálandó tételek közötti lejárt (azaz az adott napnál régebbi) 

esedékességű tételeket nem teszi hibalistára, hanem 

automatikusan az aktuális, vagy a mellette lévő naptárból 

kiválasztható jövőbeni napra olvassa be. 

 
• Hibás tételek beküldhetők jelölő négyzet: 

• ha nem jelöli be ezt a négyzetet, akkor az import során 

hibásnak talált tételeket a program hibalistára teszi, és 

felajánlja a javítás lehetőségét. A javítás után a módosított 

tételek bekerülnek a hibátlan import tételek közé. 

• ha bejelöli ezt a négyzetet, akkor a hibás tételek nemcsak a 

hibalistára kerülnek, hanem az importált tételek közé is 

bekerülnek, de a hibalista ebben az esetben csak 

tájékoztatásul szolgál, a javításra nincs lehetőség! Akkor 

használja ezt az opciót, ha pl. munkabért utal, mert az import 

köteg nem bontható, és egy-egy hibás tétel miatt nem 

javasoljuk visszatartani a hibátlan munkabér utalásokat. A 

hibás tételeket a feldolgozás során a központi rendszer 

utasítja majd vissza. 
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• Kódlap: Válassza ki az importálandó file kódkészletét (852, ANSI)! 

• Az    gomb megnyomása után válassza ki a betölteni 

kívánt fájlt és annak típusát! 

A hibátlanul importált tételek a bal alsó részen találhatók, a hibás 
tételek pedig a középső hibalistába kerülnek. 

A hibalistában találhatók azok az importált tételek, amelyeknek 
egy vagy több adata nem megfelelően lett kitöltve. Ha egy 
tételben több hiba is található, az több sorban jelenik meg a 
hibalistában, külön hibaüzenettel. 

Fontos tehát, hogy a hibalista tételszáma nem a hibás tételek, 
hanem a hibák mennyiségét mutatja. 

A hibás tételre kattintva annak adatait megjelenítheti a hibalista 
fölött látható módosító mezőkben. A megfelelő mező javítása 
után a tételt mentse el! 

A helyesen módosított tételek megjelennek az importált tételek 
listájában. 

FONTOS! Importálásnál a „MUN” jogcímkóddal adott 

megbízások nem módosíthatóak, nem kötegelhetőek, az 

ilyen megbízásokat csak Aláírásra lehet küldeni. Az 

összegek helyén is csak kérdőjelek jelennek meg. 

 

Az itt kötegelt tételek a Rögzítés lapon is megjelennek az utalási 
csoportok között, ahol a kézileg rögzített tételekkel megegyezően 
kezelhetők, kivéve „MUN” jogcím lsd. fent. 

 
 

Figyelem! Az importált tételeket aláírásra küldés vagy kötegelés 
nélkül nem menti a program. 

 

Tétel állapot lap 

A Tétel állapot lap az összes létező rögzített vagy importált tétel 
aktuális állapotát és tárolt jellemzőit jeleníti meg könnyen 
áttekinthető és rendszerezhető táblázatos formában. Kivételt 
képeznek az archiválási idő letelte után automatikusan törölt 
tételek. A rögzített lapon létrehozott, de még nem kötegelt tételek 
között lehet keresni vagy szűrni például esedékességi napra. 

Fontos! A teljesítés napján a bankban várakozó értéknapos és 
eseti tétel feldolgozás alatti státuszváltozásáról automatikus 
értesítés készül. Ezen státuszváltozásokat itt követheti nyomon. 

A legördülő menüből válassza ki azt az azonosítót, amelyik 
átutalóhoz tartozó tételeket kívánja megtekinteni! Ha nem csak 
egy, hanem az összes átutaló tételeit látni szeretné, akkor 
válassza a „minden azonosító” lehetőséget! 
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A továbbiakban a kiválasztott átutalóhoz tartozó tételek között 
kereshet, illetve különböző szűrők beállításával rendszerezheti a 
táblázatot: 

 A tétel listában szereplő összes tétel kijelölése.  

A kijelölt tételek fájlba mentése. 

  A kijelölt tételek A4-es formátumban fejléces papíron 
nyomtathatók vagy menthetők. 

  A kijelölt tételek táblázatos formában nyomtathatók 
ennek a gombnak a segítségével. 

 Segítségével kiléphet a csoportos utalás funkcióból. 

 
Partnerek lap 

Új megbízás rögzítésekor vagy egy tétel módosításakor a 
program a partner adatait automatikusan eltárolja. Legközelebb 
már nem kell mindent ismét beírnia, elég, ha a „Jogosult neve” 
listát lenyitja, és a partner nevét kiválasztja. Ezzel nemcsak 
gyorsíthatja a munkáját, hanem jelentősen csökkentheti a 
rögzítéskor elkövetett hibák számát is. 

Az így felépült partnertörzs karbantartását teszi lehetővé a 
Partnerek lap. 

Partner adatainak módosításához vagy részletes 
megtekintéséhez válassza ki a táblázatból a partnert. Ennek 
hatására a partner adatai megjelennek a szerkesztő mezőkben, 
ahol módosíthatók, vagy esetleg újak is rögzíthetőek. A fenti 
rögzítendő ablakban a mezők tartalma a jobb egér gombbal 
törölhető. 

A partnereket tartalmazó táblázatban kereshet, szűrhet. 

 

 Táblázatok: 

Az alábbi funkciók megkönnyítik a táblázatok (tétellisták) 
kezelését. Egyes táblázatoknál a felsoroltak közül nem 
mindegyik funkció található meg. 

• Táblázat méretének növelése: A táblázat bal felső sarkában a 
címhez tartozó jelölőnégyzet a táblázat megnövelését teszi 
lehetővé. Ez a táblázat fölött található funkció elrejtését 
eredményezi. Ily módon egyszerre több tétel fér a képernyőre. 

• Tételszám: A bal alsó sarokban található gomb megnyomásával 
megjeleníthető, hogy összesen hány tétel található a táblázatban. 
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• Rendezés: A táblázat egy oszlopának fejlécére kattintva az adott 
oszlop szerint átrendezhető a lista. A rendezés számsorrendben 
és ábécérendben történik. Újabb kattintással a sorrend 
megfordítható. A Shift lenyomása mellett egy újabb oszlopra 
kattintva ez az oszlop képezi a másodlagos rendezés alapját. 
Ezzel a módszerrel tetszőleges számú oszlop bevonható a 
rendezésbe. A rendezésbe bevont oszlopok sorrendjét a 
fejlécükben szereplő sorszám, az oszlophoz tartozó sorrendezés 
irányát a lefelé ill. felfelé fordított kis háromszög jelzi. 

• Oszlopsorrend: Az oszlopok sorrendje szabadon változtatható. Az 
oszlop fejlécén a bal egérgomb lenyomásával, majd annak 
nyomva tartása mellett az egér elmozdításával az oszlop a kívánt 
helyre húzható. A beállított oszlopsorrend a nyomtatás és 
formázás során is érvényesül. 

• Oszlopszélesség: Egy oszlop szélességét az oszlop fejlécének 
jobb szélén megjelenő nyíllal a bal egérgomb nyomva tartása 
mellett az egér húzásával változtathatja. A beállított 
oszlopszélesség a nyomtatás során is érvényesül. 

• Gyors keresés: A táblázat kijelölt (elsődleges rendezés) 
oszlopában keres. Az oszlop fejlécének színe a keresés mező 
színére változik. A keresés mezőbe kezdje el begépelni a keresett 
adatot, és a táblázat automatikusan a legelső ilyen tételre ugrik. A 
kereső nem használható szövegrészlet keresésére. Az adat első 
karakterétől kezdje begépelni a keresett kifejezést! 

• Gyors szűrés: A táblázat egy oszlopának fejlécére duplán 
kattintva az oszlop fejlécének színe a szűrés mező színére 
változik. Az adott oszlopban előforduló adatok megjelennek a 
szűrés legördülő menüjében. Innen választva csak azok a tételek 
válnak láthatóvá, amelyek a kiválasztott kategóriába tartoznak. 

• Összetett szűrés: A gomb megnyomásával új szűrési feltételeket 
állíthat be, majd a legördülő menüből választhat ezek közül. 

• Gyorsmenü: A táblázaton jobb egérgombbal előhozható a 
gyorsmenü 

o Oszlopszűrés: A táblázat oszlopai közül kiválaszthatja, 
melyek látszódjanak, és melyek legyenek rejtettek. Ez a 
beállítás a nyomtatás során is érvényesül. 

o Oszlopsorrend mentés/visszatöltés: Több különböző 
oszlopsorrend beállítás név szerinti mentését, ill. 
visszatöltését teszi lehetővé. 

o Alaphelyzet: Az oszlopsorrend visszaállítása a Bank által 
meghatározott alaphelyzetbe. 

o Kivágás: A kijelölt tételek másolása és törlése a 
táblázatból. 

o Másolás: A kijelölt tételek másolása. 

o Beillesztés: A másolt vagy kivágott tételek beillesztése. 
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Paraméterek lap 

Ezen a lapon a csoportos utalás egyes funkcióinak testre 
szabását végezheti el. 

Rögzítés fül: A rögzítéshez kapcsolódó, jelölőnégyzettel állítható 
paramétereket találja itt. 

• Kötegelt tételek megjelenítése a tételek között: 
Bekapcsolásakor a rögzített tételek listájában a kötegelésre 
váró tételeken kívül megjelenik az összes olyan kötegelt tétel 
is, amelyik nem a kiválasztott csoportba (kötegbe) tartozik. 
Ezzel lehetősége van egy lépésben áthelyezni tételeket egyik 
csoportból a másikba. 

• Új tétel és módosítás után a rögzítő mezők törlése: Ha a 
Rögzítés és Rendszeres lapon az vagy gomb megnyomására 
mindig üres mezőket kér, jelölje be ezt a paramétert! 

• Közvetlenül kötegbe rögzíthet: Ha ezt engedélyezi, akkor 
rögzítéskor választhat, hogy a megbízás a rögzített tételek 
közé vagy rögtön a kiválasztott csoportba (kötegbe) kerüljön. 
Kattintson a rögzített tételek vagy a kiválasztott csoport tételei 
listára, ezzel kijelölve, melyik legyen az aktív lista. Az aktív lista 
háttérszíne sárga. Ide kerülnek a rögzített tételek. A sárga 
gombok mindig az aktív listára vonatkoznak. 

• Az exportált köteg törlése: Bekapcsolt állapotában egy csoport 
(köteg) exportálása során az exportált csoport törlődik a 
csoportok közül. 

Archiválás: A teljesített és a Bank által visszaigazolt tételek az 
archív tételek. A megadott értékkel korlátozhatja, hogy hány 
napra visszamenőleg tárolódjanak ezek a tételek. Az ennél 
korábbi tételeket törli a rendszer. 

Válaszok a postaládában: A banki válaszok kezelését 
szabályozhatja. Alapértelmezésben a banki visszaigazolások és 
értesítők a postaládában nem törölhető állapotban maradnak 
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mindaddig, amíg nyomtatásra vagy mentésre nem kerülnek. Az 
opció ennek felülbírálására szolgál: 

A kötelezően nyomtatandók törölhetők: Bekapcsolásával 
engedélyezi, hogy a bekapcsolást követően érkező 
nyomtatásra/mentésre kötelezett válaszok 
nyomtatástól/mentéstől függetlenül törölhető állapotba 
kerüljenek. 

Figyelmeztetés esedékes tételekre: Beállíthatja, hogy a program 
indításakor kapjon-e figyelmeztetést, ha a rögzített tételek között 
esedékes vagy lejárt tételei vannak. (Csak a kötegelt és a 
kötegelésre váró tételeket figyeljük, az aláíró mappában vagy a 
postaládában lévőket nem.) Azt is megadhatja, hogy hány nappal 
az esedékesség előtt jöjjön az első figyelmeztetés. 

Mentés helye: A megbízásokhoz kapcsolódó formázott szövegek 
(listatartalmak, banki válaszok) rendezett mentését segíti. 
Mentéskor a program mindig felkínál egy alapértelmezett 
fájlnevet és mentési könyvtárat (mindkettő módosítható, a 
felkínált könyvtár mindig a legutóbbi mentésnél kiválasztott 
könyvtár lesz). Az „Azonosítónkénti alkönyvtárakban” opció 
segítségével a kiválasztott könyvtáron belül automatikusan 
azonosítónként külön alkönyvtárba menthetünk. 
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10.8 Csoportos átutalás napi beszámoló 

Funkció célja: Az átutalási megbízások teljesülésének követéséhez 
a Bank Önnek napi beszámolót, ún. CS-DETSTA üzenetet továbbít. 
A CS-DETSTA üzenetet Ön egy fájlban kapja meg, amelyet 
kinyomtathat, vagy elmenthet és saját feldolgozó rendszerébe 
további feldolgozásra „importálhat”. A napi beszámoló üzenetben 
csak a külső Bank által visszautasított tételek szerepelnek. 
Amennyiben nincs ilyen visszautasított tétel, úgy napi beszámoló 
nem generálódik. 

A napi beszámoló letöltése: 

➢  Válassza ki a listaablakból annak a cégének az azonosítóját, 
amelynek a napi beszámolóját kívánja letölteni. Több azonosítót is 
megjelölhet: ehhez a “Shift” vagy a “Ctrl” gombot lenyomva tartva, 
jelölje ki a kívánt számlákat! (le-fel nyilakkal vagy egér-kattintással) 

➢  “A napi jelentés dátuma” mezőben adja meg, hogy melyik 
nap, napi jelentéseit kívánja letölteni. Itt jövőbeli dátumot nem 
adhat meg. 

 

A napi beszámoló file tételsorainak tartalma: 

• tétel típus (T420): értéke mindig 02 (azaz napi CS-DETSTA 
file) 

• tételsorszám (T421): a tétel eredeti, csoportos megbízás 
üzeneten belüli sorszáma 

• összeg (T422): megegyezik az átutalási köteg összeg 
mezőjének értékével 

• az eredeti tétel feldolgozási dátuma (T423) 

• a tételre vonatkozó, címzett Bank általi visszajelzés- 
információ (T424): vv - visszautasítás oka (lásd. Csoportos 
megbízások visszautasítási kódok fejezetben) 

• a válasz feldolgozási dátuma (T425): feldolgozási dátum 

• ügyfélszámla terhelési dátuma (T426): csoportos 
átutalásnál üres mező 
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• a válasz hivatkozási kódja (T427): - a válasz a csoportos 
kötegek elszámolási rendszerének (BZSR) hivatkozási kódja 

• eredeti BZSR hivatkozási kód (T428): - az eredeti tételből 
képzett BZSR tranzakció hivatkozási kódja 

• ügyfél-azonosító (T429): az eredeti tétel szerint, a kötelezett 
azonosító kódja. 

Napi beszámolók beérkezéséi határideje: 

A csoportos átutalási üzenet esetén a beszámolási határidő 5 
munkanap. A csoportos megbízási köteg összegének banki 
terhelését követő 5 banki munkanapon kaphat napi beszámolókat, 
amennyiben valamely tételt a kedvezményezett Bankja 
visszautasította. 

Válasz fájlok helyének beállítása: 

Az átutalás kötegek jelentés file-jai alapértelmezés szerint a banki 
program könyvtárából nyíló CSOPUT könyvtárnak az Azonosító 
nevű alkönyvtárába, az eredeti (beküldéskori) kötegnévvel kerülnek 
be (pl. CSOPUT\ A12345678T123\200010310001). Ha a válasz 
fájlokat ettől eltérő helyre kívánja gyűjteni, akkor a következőket kell 
tennie: 

· Az ’Azonosítók’ listájából (a le-fel nyilakkal, vagy az egér bal 
gombjával kattintva) válassza ki azt, amelyhez meg akarja adni a 
válasz fájlok helyét! 

· Az egér jobb gombjával kattintson a listára. A menüpont 
kiválasztása után megjelenő ablakban adja meg – vagy válassza ki 
– a megfelelő alkönyvtárt. Ha a hálózat más gépén lévő alkönyvtárt 
ad meg, ügyeljen arra, hogy annak a banki program futása alatt 
mindig elérhetőnek kell lennie. 

Ha több azonosítója van, a fenti lépéseket megismételve 
mindegyikhez állítsa be a fájlok helyét! (Célszerű más-más helyet 
megadnia.) 

 

 
10.9 Csoportos átutalás összesítő beszámoló 

Funkció célja: Ön az átutalási köteg beküldése utáni 6. 
munkanapon egy összesítő beszámolót kap (DETSTA). A 
beszámoló tartalmazza – a címzett Bankok válaszai alapján- a 
csoportos átutalás tételeinek teljesítését és visszautasítását. 

A DETSTA üzenetet egy szöveges fájlban kapja meg, amelyet 
kinyomtathat, vagy elmenthet és saját feldolgozó rendszerébe 
további feldolgozásra „importálhat”. A beszámoló fájl az összes 
átutalási megbízást tartalmazza. 

A csoportos átutalás végső, összefoglaló beszámolójának letöltése: 
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➢  Válassza ki a listaablakból annak a cégének az azonosítóját, 
amelynek a végső beszámolóját kívánja letölteni. Több azonosítót 
is megjelölhet: ehhez a “Shift” vagy a “Ctrl” gombot lenyomva 
tartva jelölje ki a kívánt számlákat! (le-fel nyilakkal vagy egér-
kattintással). 

➢  “A beszámoló dátuma” mezőben adja meg, hogy melyik nap 
beszámoló jelentéseit kívánja letölteni. Itt jövőbeli dátumot nem 
adhat meg. 

 

A végső, összefoglaló beszámoló fájl tételsorainak tartalma: 

➢ tételkód: értéke 02 

➢ Eredeti tranzakció hivatkozási kód 

➢ Eredeti tranzakció feldolgozási dátum 

➢ Összeg 

➢ Válasz tranzakció hivatkozási kód 

➢ Válasz tranzakció feldolgozási dátum 

➢ Könyvelési / teljesítési értéknap 

➢ Visszautasítás/visszautalás oka (kódja: N2 kód + 6 szóköz) 

➢ Eredeti tétel bázisazonosítója 

➢ ügyfél-azonosító 

 
Az összesítő beszámoló beérkezési ideje: 
A csoportos átutalási üzenet esetén a beszámolási határidő a 
terhelés után hatodik munkanap, az összefoglaló beszámoló az 
eredeti csoportos megbízás összes tételét felsorolja. 

 
Válasz fájlok helyének beállítása 
Az átutalás kötegek beszámoló fájljai alapértelmezés szerint a banki 
program könyvtárából nyíló CSOPUT könyvtárnak az Azonosító 
nevű alkönyvtárába, az eredeti (beküldéskori) kötegnévvel
 kerülnek be (pl. 
CSOPUT\A12345678T123\200010310001). Ha a válasz fájlokat 
ettől eltérő helyre kívánja gyűjteni, akkor a következőket kell tennie: 
Az ’Azonosítók’ listájából (a le-fel nyilakkal, vagy az egér bal 
gombjával kattintva) válassza ki azt, amelyhez meg akarja adni a 
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válasz fájlok helyét! 
Az egér jobb gombjával kattintson a listára. A menüpont kiválasztása 
után megjelenő ablakban adja meg – vagy válassza ki 
– a megfelelő alkönyvtárt. Ha a hálózat más gépén lévő alkönyvtárt 
ad meg, ügyeljen arra, hogy annak a banki program futása alatt 
mindig elérhetőnek kell lennie! 

Ha több azonosítója van, a fenti lépéseket megismételve 
mindegyikhez állítsa be a fájlok helyét! (Célszerű más-más helyet 
megadnia.) 

 

 
10.10 Csoportos megbízások jogcím listája 

A csoportos átutalási köteg mindegyik tétele azonos átutalási 
jogcímkódot kap (homogén köteg). A választható jogcímkódok 
listáját az átutalás kitöltése alkalmával a legördülő ablakból 
választhatja ki (3 betű alapján). 

Mivel a csoportos jogcímkód lista változhat, ezért az aktuális 
csoportos jogcímkód listát a www.giro.hu honlapjáról tudja frissíteni. 

 
 

 

11 EGYÉB MENÜ 
 

11.1 Levelezés a Bankkal 

Házibank szolgáltatásban nem elérhető! 

Funkció célja: aláírással hitelesített levélben csatolt, banki 
formátumú dokumentum alapján indíthat 

• egyedi kondícióval betétlekötés megbízást, vagy az egyedi 
kondícióval lekötött betét felmondást/módosítást, 

• átutalási megbízások visszavonására vonatkozó megbízást 

• Bank által kibocsátandó igazolás kérése 

• Bankkártya, Hitelkártya aktiváltatása, illetve átvételi helyének 
módosítása (egyik Bankfiók helyett a másik Bankfiókban), 

• pénztári készpénzfelvétel bejelentése 

• a CIB Faktor Zrt.-vel létrejött szerződés alapján 
meghatározott állományokat, meghatározott e-mail címre 

Az így készített megbízást, az aláíró mappában történő aláírást 
követően, a banki kommunikációval a rendszer automatikusan 
továbbítja a banki számlavezető elektronikus leveles ládájába (e- 
mail címére). A BT-ről indított ezen igényeket a Bank papír alapú 
megbízásként kezeli, melynek befogadási határideje az Órarend 
szerint történik. 

 Teljesítés feltétele: 

http://www.cib.hu/
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➢ Ön rendelkezik a megfelelő megállapodással 

➢ az Ön által, a rögzítés során kiválasztott számlaszám megegyezik 
a csatolt dokumentumban kitöltött számlaszámmal 

A funkció a Főmenü/Egyéb menüből vagy a  ikonra kattintva 
indítható. 

A levelek készítése a Rögzítés lapon történik. 

A rögzített, elküldött levelek állapota a Tétel állapot fül segítségével 
követhető. 

A Sablonok lapon lehetősége van megtekinteni és karbantartani 
korábban elmentett mintaüzeneteit, valamint létrehozhat új 
sablonokat. 

A Paraméterek lapon található beállításokat módosíthatja egyéni 
igényének megfelelően. 

 

Rögzítés fül 

Új üzenet készítéséhez az alábbiakat kell tenni: 

▪  A számlaszám listából válassza ki azt a számlaszámot, 
amelyhez a csatolmányt küldeni szeretné. 

▪  Töltse ki a feladó (Ön) nevét és telefonszámát, hogy a Bank 
munkatársa - kérdés esetén - felvehesse Önnel a kapcsolatot. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a telefonszám megadása csak 
megfelelő formátumban lehetséges, pl. magyarországi 
hívószám esetén: +3612345678 

▪ Válasszon címzettet a „Címzett” listából. 
▪  A „Tárgy” mezőben adja meg röviden a levél tárgyát 

(megadása kötelező). 
▪ A „Szöveg” mezőbe írja be a címzettnek szánt üzenetét. 

▪  A levelet  az    gombra kattintva mentheti el a 
rögzített tételek közé. 

▪  A levél tartalmára vonatkozó mezőket bármikor törölheti a 
jobb egérgomb lenyomásával megjelenő gyorsmenü „Rögzítő 
mezők törlése” funkciója segítségével. 

 
Figyelem! Ha Ön az első alkalommal kitöltött adatokat máskor is 
szeretné    használni,   akkor     mintaként     elmentheti     a 

gomb lenyomásával. 

 
Fájl csatolása 
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Ön a telepítés során megkapja az alábbi forma nyomtatványokat, 
amelyet a többi dokumentummal együtt megtalál, a program 
telepített könyvtárának, „Dokumentáció” alkönyvtárában. Innen kell 
kiválasztani és kitölteni a megbízás kérelmet. 

• Banki igazolás kérése 

• Bankkártya aktiválás kérelem 

• Egyedi kondícióval betét lekötés 

• Egyedi kondícióval lekötött betét felmondás 

• Bankkártya bankfiókok közötti átadása 

• Készpénz felvételi igény bejelentő 

• A CIB Faktor Zrt.-vel létrejött szerződés szerinti állományok 
indítása CIB Faktor Zrt. része 

 

 Teljesítés feltétele: 

➢  Ön rendelkezik egyedi betétlekötésnél a megfelelő 
megállapodással 

➢  az Ön által, a rögzítés során kiválasztott számlaszám 
megegyezik a csatolt dokumentumban kitöltött 
számlaszámmal 

Az üzenethez csatolja fentiek közül az Ön által kitöltött 

dokumentumot a  gombra kattintva. 

A csatolt fájl neve megjelenik a  gomb mellett. 

A csatolt fájlt lecserélheti egy új fájl csatolásával. Az új fájl ilyenkor 
automatikusan felülírja a régit. 

Törölhet egy csatolt fájlt, ha megnyomja a  , majd a 
Mégsem gombot. 

Figyelem! Egy üzenetben csak 1 dokumentum csatolható! 
 
 

Üzenetek módosítása 

Kattintson az Egyéb rögzített tételek listán a módosítandó üzenetre, 
hogy megjelenjen a rögzítő mezőkben. 

Módosítás után nyomja meg a gombot, hogy felülírja a 
korábbi tételt. 

Módosítás után  az    gombra kattintva a módosított 
tétel nem írja felül a régit, hanem mindkettő az Egyéb rögzített 
tételek listába kerül. 
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Sablon készítése, és használata 

Üzeneteiből sablont készíthet a rögzítő mezők kitöltésével, majd a 

gomb megnyomásával (lsd.”Rögzítés fül” 
használata). 

A korábban elmentett sablonokat a Tárgy legördülő menüből 
választva jelenítheti meg. 

A feladó, a címzett és a csatolt fájl nem része a sablonnak, csak a 
tárgy és a szöveg! 

Két sablon azonos tárggyal nem készíthető! 

 

Rögzített tételek kezelése 

Az Egyéb rögzített tételek lista kezelésére a szokásos táblázat 
funkciókat használhatja. (lsd. Általános lehetőségek, eszközök, 
nyomógombok) 

 
 

A Banknak szánt üzenetek hitelesítéséhez kattintson az 

gombra. A levelek kötegelt formában átkerülnek az 
aláíró mappába az aláírásra várakozó tételek közé. 

Az aláíró mappában a megfelelő módon aláírja az üzenetet, mint 
egy megbízást, és a postaládába küldi. 

A postaládából Banka indítja, majd az eredményről válaszüzenet 
kap. 

Az aláírást megelőzően, a kijelölt üzeneteket a gomb 
megnyomásával formázhatja. A formázott tartalmat 

kinyomtathatja a gombbal, vagy későbbi feldolgozás 

céljából elmentheti a  gomb segítségével. 

A   gomb segítségével kinyomtathatja a táblázatot 

formázatlanul, a képernyőn látható  módon,  vagy  használhatja a 

gombot további beállításokhoz. 

A gombbal a lista kijelölt elemeit törölheti. 

Az „Egyéb rögzített tételek” jelölőnégyzet segítségével a rögzítő 
mezők elrejthetők, a táblázat áttekinthetőbb formában jelenik meg. 
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A gomb segítségével kiléphet a Levelezés a Bankkal 
funkcióból. 

 

Tételek fül 

A lapon látható táblázatban a kiválasztott számlaszámra 
vonatkozóan megtaláljuk mind a rögzített, elküldésre várakozó, 
mind pedig a további feldolgozásra már elküldött leveleket. A 
rögzítésre és a tartalomra vonatkozó adatok mellett a táblázat 
tartalmazza a levelek aktuális állapotát (pl. Rögzített, Aláírásra 
vár, Elment) és az aláírók nevét is. 

Egy levél rögzített adatait megjeleníthetjük a rögzítő mezőkben is, 
ha táblázat megfelelő sorára kattintunk. Az ily módon kijelölt és 

megjelenített levél csatolását lementhetjük a   gomb 
segítségével. 

 

A Tételek jelölőnégyzet segítségével elrejthetjük a rögzítő 
mezőket, a táblázat áttekinthetőbb lesz. 

Kijelölhetjük a táblázat egy vagy több, illetve akár minden elemét 
nyomtatásra, formázásra. Több tétel a CTRL billentyű nyomva 
tartása mellett az egérrel a táblázat soraira történő kattintással 
jelölhető ki. A „Mindet” gombra kattintva a táblázat összes eleme 
kiválasztásra kerül. 

A    kijelölt    üzeneteket    a    gomb megnyomásával 

formázhatja. A formázott tartalmat kinyomtathatja a   

gombbal, vagy későbbi feldolgozás  céljából  elmentheti  a 

gomb segítségével. 

A   gomb segítségével kinyomtathatja a táblázatot 
formázatlanul, a képernyőn látható módon, vagy használhatja a 

gombot további beállításokhoz. 

A  gomb segítségével kiléphet a Levelezés a Bankkal 
funkcióból. 

 

Sablonok fül 

Ezen a lapon karbantarthatja sablonjait. Lehetősége van új sablon 
létrehozására, meglévő sablon módosítására vagy törlésére. 

Sablonjait a táblázatban az üzenetek tárgya alapján találhatja 
meg. Azonos tárggyal két sablonüzenet nem hozható létre. 
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Új sablon létrehozásához töltse ki a Tárgy és Szöveg mezőket, 

majd nyomja meg az gombot. 

Sablon módosításához válassza ki a táblázatban a módosítani 
kívánt sablont. A rögzítő mezőkben megjelenő tárgy és üzenet 

módosítása után kattintson a gombra. 

A gombbal a táblázat összes eleme kijelölhető. 

A táblázatban kijelölt tételeket a gombbal törölheti. (A 
CTRL billentyű nyomva tartása mellett az egérrel a táblázat soraira 
kattintva több levél is kijelölhető.) 

A gomb segítségével kiléphet a Levelezés a Bankkal 
funkcióból. 

 

Paraméterek fül 

Ezen a lapon a funkció testre szabását végezheti el. 

A változtatások elmentéséhez nyomja meg az   

gombot! 

Színbeállítás: igényeinek megfelelő színezést választhat a 
keresés és szűrés mezőkhöz, valamint a különböző 
tételállapotokhoz. A változtatni kívánt színkockára kattintva 
választhat új színt az adott funkciónak. 

Archiválás: a teljesített és a Bank által visszaigazolt tételek az 
archív tételek. A megadott értékkel korlátozhatja, hogy hány napra 
visszamenőleg tárolódjanak ezek a tételek. Az ennél korábbi 
tételeket törli a rendszer. 

Válaszok a postaládában: a banki válaszok kezelését 
szabályozhatja. Alapértelmezésben a banki visszaigazolások és 
értesítők a postaládában nem törölhető állapotban maradnak 
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mindaddig, amíg nyomtatásra vagy mentésre nem kerülnek. Az 
opció ennek felülbírálására szolgál: 

A kötelezően nyomtatandók törölhetők: bekapcsolásával 
engedélyezi, hogy a bekapcsolást követően érkező 
nyomtatásra/mentésre kötelezett válaszok 
nyomtatástól/mentéstől függetlenül törölhető állapotba kerüljenek. 

A  gomb segítségével kiléphet a Levelezés a Bankkal 
funkcióból. 

 
 
 

11.2 Számla nevek 

Ön az Egyéb - Számla nevek menü Indításakor a saját számláit 
látja, amelyekkel kapcsolatos információkat lekérdezhet, vagy 
Bankműveleteket hajthat végre azokon. Ha a fejlécre kattint, 
megváltoztathatja a számlák rendezettségét. Ha a Számla neve 
rovatra kattint, megváltoztathatja a számla megnevezését is. 

 

Minden lenyitható listában, amelyben számlái találhatók, az itt 
beállított sorrend és számlanév látható majd. 

 

 
11.3 Eseménynapló 

Az Egyéb – Eseménynapló menüben, a bejelentkezéstől kezdve, 
a rendszer naplózza a tevékenységeket. Minden bejegyzés 
tartalmazza az esemény dátumát, operátorát, funkciókódját, ill. 
esemény megnevezését. A sort kijelölve a jobb oldali ablakrészben 
az adott tevékenységhez tartozó, bővebb szöveges információ 
olvasható. A rendezettséget itt is a fejlécre való kattintással 
változtathatja a könnyebb keresés érdekében. 

Az eseménynapló alkalmas a munkafolyamat nyomon követésére, 
a rendellenes kezelés, illetve működés feltárására. Amennyiben 
banki szakember beavatkozását kéri, a lista a Banka 
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küldhető. Ezt az egér jobb gombjával az ablakba kattintva, majd a 
megjelenő helyi menüben a bal gombbal válassza a "Napló elküldése 
a bankba" pontot. Ekkor a tétel a többi kéréshez hasonlóan a 
postaládába kerül “INDÍTÁSRA VÁR” állapottal. 

A "Naplózott időtartam napokban" opcióval megadhatja azt, hány 
napig kívánja tárolni a listát. Ezt az időtartamot meghaladóan a napló 
automatikusan törlődik. Alapértelmezésben ez 30 nap, ami 365 
napra növelhető. 

A képernyő bal oldali táblázatában megtekintheti a rendszer 
használata során történt különböző eseményeket. 

Jobb felül az időszak beállításával csökkentheti a megjelenített 
napok számát. Az ablak bal felső részén látható gyors keresés, 
szűrés segítségével különböző lekérdezéseket készíthet a 
képernyőre. A táblázat fejlécén kétszer kattintva jelölheti ki, 
melyik oszlopban keresse a szűrőfeltételt, míg egyszer kattintva 
jelölheti ki, hogy melyik oszlopban kíván keresni. A táblázat sorai 
a keresésre kijelölt oszlop szerint rendezhetők növekvő, vagy 
csökkenő sorrendbe. 

 

A rendszer lehetőséget nyújt, hogy az adott összetett szűrési 
feltételeket különböző elnevezésen mentse el. 

A funkció rendelkezik egy gyorsmenüvel, amit az egér jobb 
gombjával kattintva hívhat elő. 

A táblázatban a gyorsmenü Adattárolási paraméterek opciójával 
beállított időtartamon belüli naplóbejegyzések jeleníthetők meg. 
(Az időtartam módosításához adminisztrátori jogosultság 
szükséges.) Az ezt megelőző bejegyzéseket a program naponta 
fájlba menti. Ezek a telepített terminál „Log” könyvtárában 
találhatók. A programban való megjelenítésükhöz nyomja meg a  

   gombot, majd válassza ki a mentett fájlok közül 
a megfelelőt. (A fájl neve tartalmazza a dátumot.) Egymás után 
több mentett nap is visszatölthető. A visszatöltés másnapján 
ezek az adatok újra törlődnek. 

 

 
11.4 Közzétett válaszok 

TIPP: Ezt a funkciót abban az esetben ajánljuk, ha az Önök Business 
Terminál rendszerét több felhasználó használja és ugyanahhoz a 
bankszámlához több felhasználónak, van lekérdezési jogosultsága. 

Ebben az esetben a lekérdezések közül bármely információt elég 
egy operátornak letölteni a Bankból, a többi felhasználó részére így, 
itt hozzáférhetővé válik. Ezzel gyorsabbá teheti az információk 
átadását, mert nem szükséges az összes felhasználónak 
ugyanazokat a kéréseket feltenni. 
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A többi felhasználónak csak annyit kell tenni, hogy ezt a funkciót 
kiválasztva megjelenik a közzétett válaszok listája, majd a kívánt 
információra kattintva, az alábbi funkció gombokat aktiválhatja: 

 

A fejlécre kattintva a válaszok az adott mező szerint átrendezhetők. 
Az egér jobb fülével kattintva a gyorsmenü segítségével beállíthatja, 
hogy a program indulásakor az ablak automatikusan megjelenjen-e 
vagy sem. Az egyes gombok funkciója megegyezik a postaládánál 
megismerttel, többszörös kiválasztás lehetséges. 

Figyelem! Ha valamelyik információt egy operátor töröl, akkor az, az 
összes operátornál is törlésre kerül. 

 

 
11.5 Névjegy 

A funkció lehetővé teszi, hogy 

▪ Ön a Business Terminal programot másik számítógépről, 
több munkaállomásról vagy más hálózatból is 

használhatja.  Ehhez használja a gombot. 

▪ Ön online módon intézheti a Business Terminál rendszer 
éles üzemmódba állítását.  Ehhez használja az  

 gombot. 

 
Regisztrálás 

Az új munkaállomás regisztrációs igényét a beküldés előtt, a BT 
rendelkezőnek (a Banknál bejelentett és azonosított személy, aki 
Business Terminálban készített megbízásokat aláír) az aláíró 
mappából aláírva kell a Bankba beküldeni.  Miután a Bank 
visszaigazolta a sikeres regisztrációt Ön, az új helyről is indíthat 
kommunikációt. Az át-, illetve újratelepített Business 
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Terminál rendszer másik gépről történő engedélyezését is ezzel 
a funkcióval kell kezdeményezni. A nem regisztrált gépről indított 
kapcsolatot a Bank „jogosulatlan felhasználó” hibaüzenettel 
visszautasítja. 

Minden regisztrált számítógépnek egyedi Regisztrációs kulcsa 
van. 

Az aláírással hitelesített regisztrálást követően a Bank felismeri 
azokat a számítógépeket, amelyeken az Ön hozzájárulásával fut 
a terminál. 

Ha Ön leselejtezi a számítógépét, akkor a Névjegy ablakban 
látható egyedi Regisztrációs kulcs alapján töröltetheti a gépet a 
listáról, ezzel letiltva a terminál használatát. 

Ellopott számítógép esetén, ha több munkaállomást is regisztrált, 
akkor a többi gép Regisztrációs kulcsának ismeretében tudja 
letiltani az ellopott gépet. Ezt a bejelentést a CIB Bank Vállalati 
Digitális Szolgáltatások Ügyfélszolgálat vonalán teheti meg a 
(+36 1) 399 8899 telefonszámon 

 

A regisztráció nem szükséges, ha 

▪ első alkalommal telepíti a terminált. 

▪ már korábban regisztrálta az adott számítógépen. 

A regisztráció szükséges, ha: 

▪ új számítógépre telepíti fel a terminált. 

▪ számítógépére új operációs rendszert (Windows) 
telepített. 

▪ a program regisztrációra szólít fel. 

 

A regisztrálás menete: a Névjegy ablakban kattintson a 

 gombra! 

Válassza ki a számlaszámot, amelyhez tartozó aláírással 
hitelesíteni kívánja a regisztrációt! 

Nyomja meg az  gombot! 

Regisztrációs kérelme az aláíró mappába került. 

A  gombbal kiléphet a funkcióból. 

Menjen az aláíró mappába és a már ismert módon, írja alá a 
kérelmet, tegye postaládába és indítsa a Bankba. A kérelem 
teljesítéséről automatikus visszaigazolást kap a postaládájába. 
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Amennyiben Ön nem rendelkezik aláíró mappával, ahol a 
regisztrációt a BT rendelkezője aláírhatja, akkor nyomja meg a 

regisztrálás ablakban a  gombot. 

Nyomtassa ki  a  regisztrációs  kérelmét  a   gomb 

megnyomásával, vagy mentse el a  gombbal. 

Ezt a Bankban bejelentett módon aláírva el kell juttatni a 
megadott fax számra vagy e-mail címre. A kérelem teljesítéséről 
a Bank tájékoztatja. 

 

 
A  gombbal zárhatja be a Regisztrálás ablakot, és a 

gombbal kiléphet a funkcióból. 

 
Élesítés 

Élesítés nélkül az Ön Terminálja teszt-üzemben működik – 
valódi megbízásokat nem küldhet vele – így lehetősége van 
kipróbálni a különböző funkciókat. 

Ez azt jelenti, hogy a megbízásokat a Bank a feldolgozás 
során ténylegesen nem teljesíti, csak szimulálja. Az erről 
kapott visszaigazolás első oldalán nagy betűkkel „TESZT” 
felirat olvasható. 

A banki információk viszont, mint például 
számlaegyenleg/történet/kivonat információk vagy árfolyam 
adatok lekérdezésekor a valóságot mutatják teszt állapotban 
is. 

Az élesítés menete: a Névjegy ablakban kattintson az 

  gombra és válassza ki azt a számlaszámot, 
amelyhez tartozó aláírással hitelesíteni kívánja az élesítést. 

Nyomja meg az     gombot, így kérelme az aláíró 
mappába kerül. 

A  gombbal kiléphet a funkcióból 

Menjen az aláíró mappába és a már ismert módon, írja alá a 
kérelmet, tegye postaládába és indítsa a Bankba. A kérelem 
teljesítéséről automatikus visszaigazolást kap a 
postaládájába. 

Amennyiben Ön nem rendelkezik aláíró eszközzel vagy aláíró 
mappával, ahol az élesítést a BT rendelkezője aláírhatja, 

akkor nyomja meg az élesítés ablakban a  

gombot. 



241 

 

 

Nyomtassa ki  az  élesítési  kérelmét  a  gomb 

megnyomásával, vagy mentse el a gombbal. 

Ezt a Bankban bejelentett módon aláírva el kell juttatni a 
megadott fax számra vagy e-mail címre. A kérelem 
teljesítéséről a Bank tájékoztatja. 
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12 Import, export hiba lista 
 

HIBA LEÍRÁS 

Rekordolvasási hiba Nem megfelelő formátumú az 
importálni kívánt tétel vagy köteg. 

Rossz rekord hossz A fenti hibából adódik, hogy a 
tételsorok mérete is hibát okozhat. A 
leggyakoribb hiba, hogy az utolsó sor 
végéről lemaradtak a „kocsi vissza” + 
soremelés karakterek 

A terhelendő számlaszám 

nem egyezik a 

kiválasztottal 

A file beolvasása előtt kiválasztott 
terhelendő számlaszám nem ugyanaz, 
amelyet a beolvasott adathalmaz 
tartalmaz. Ellenőrizze melyik 
számlaszám a helyes, majd az utalás 
ablakban, vagy a fileban módosítsa
 a terhelendő 
számlaszámot! 

A zárórekordbeli összeg 

eltér a tétel rekordok 

összegétől 

A rendszer ellenőrzi a tételek 
összegét, s amennyiben eltérést 
tapasztal, hibaüzenetet küld. Javítsa 
az állományt! 

Hibás dátum Az importálni kívánt adathalmazban az 
utalás dátuma régebbi, mint a mai nap, 
vagy nem a megfelelő formátumban 
tartalmazza azt. Javítsa az állományt! 

Az import hibák kiküszöbölésében 
segít, ha egy-két teszt tételt rögzít, 
majd kötegeli és exportálja azokat. 
Olyan szövegszerkesztővel, amely 
nem formázza át a sorokat 
(jegyzettömb / notepad) összevetheti 
az importálandó adatállománnyal. 
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12.1 Átutalási hibalista 
 

HIBA LEÍRÁS 

XXX megadása kötelező! A kötelezően kitöltendő mezők 
valamelyikének elmulasztása. 

A számlaszám nem helyes! CDV ellenőrzés történik minden 
egyes tétel rögzítésekor. 
Amennyiben ennek nem felel 
meg, hibaüzenet tájékoztatja. 

"Utalásban lejárt vagy aktuális 

tételei vannak" üzenet 

Rögzítéskor beírt dátum szerint 
ellenőriz a rendszer, és 
figyelmeztet. Amennyiben a 
Tételek ill. a Kötegelés lapon nem 
lát tételt, nézze meg a többi 
számlaszámot is! Mindig csak 
azok a tételek láthatóak, amely 
számlaszám terhére az utalás, 
rögzítésre került, és amelyet Ön 
utoljára kiválasztott. 

Kötegösszeg nem egyenlő az 

Ön által számítottal 

Csak a kijelölt tételsorok összege 
látható a Tételek lapon. Jelölje ki 
az összes tételt, majd ismét 
ellenőrizze az összeget! 

 

12.2 Egyéb hibák 
 

HIBA LEÍRÁS 

Üres képernyő Általában akkor látjuk, ha a 
postaládában nincsen egyetlen 
küldendő tétel sem. Előfordulhat, 
hogy az ablak méretét minimálisra 
állította, és ez alig látszik az 
alkalmazás ablakban. Ilyenkor a 
képernyő csak majdnem üres. 
Kattintson az ablak szélére, és 
méretezze át, vagy mozgassa 
más helyre a már megismert
 technikák 
valamelyikével! 

Nem működik egy funkció 

(nyomógomb) 

Nem minden nyomógomb aktív 
(működőképes) minden 
képernyőn. Mindig csak azok, 
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 amelyek az adott helyzetben 
(állapotban) logikusan 
működhetnek. A többi inaktív 
(szürke). 

Nem aktív (szürke) némely 

menüpont 

Az előzőhöz hasonlóan csak azok 
a menüpontok aktívak, 
amelyeknek az adott pillanatban 
logikusan működniük kell, lehet. 

Aláíró mappa "nem található": Valamely tételt Aláírásra gombbal 
a mappába helyezett és alá 
kívánja írni. Rákattint a megfelelő 
menüre vagy ikonra, és nem 
történik semmi. Akkor fordulhat 
elő, ha az előző ablak (pl. utalás) 
betölti a teljes képernyőt, és az 
aláíró mappa előzőleg nyitva volt. 
Ekkor az Aláírás menü szürke, és 
a neki megfelelő ikonra való 
kattintás sem eredményez semmi 
változást. Rendezze az ablakokat 
menüvel vagy egérrel úgy, hogy 
láthatóvá váljon a nyitott aláíró 
mappa, majd kattintson rá! Ekkor 
ez az ablak kerül a többi tetejére, 
és aktívvá válik. 

A rendszeres utalás tétel(ek) 

kijelölése gondot okoz, nem 

aktív az aláírásra gomb 

Rendszeres lapon rögzített tétel 
az adott napon a Tételek lapon 
jelenik meg.  Egyszerű kattintással 
nem lehet kijelölni, így az aláírásra 
küldeni sem. Nyomja le a Mindet 
kijelöl gombot, majd az Aláírásra 
gombot! 

 

12.3 Csoportos megbízások visszautasításának hibakódjai 

Az alábbi listában megtalálja a napi és az összesítő beszámoló 
(DETSTA) üzenetek T424-es mezőjében megjelenő 2 karakter 
hosszú visszautasítási kód leírását. 

A hibakód típusa: Ü - teljes üzenet (köteg) visszautasítása, T - tétel 
visszautasítása 

 

kód típus magyarázat 

01 Ü érvénytelen bankszerv a FEJ rekordban 
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kód típus magyarázat 

02 Ü érvénytelen sorszám a FEJ rekordban 

07 Ü terhelési dátum nem konzisztens az üzenettel 

09 Ü érvénytelen üzenet-típus a FEJ rekordban 

16 T érvénytelen (0) összeg a TÉTEL rekordban 

18 Ü érvénytelen tételszám a LÁB rekordban 

19 Ü érvénytelen végösszeg a LÁB rekordban 

26 Ü üzenet-struktúra hiba (érvénytelen rekord, - file 
hossz) 

29 Ü nem egyedi üzenetazonosító 

32 T nem egyedi bázisazonosító 

33 T érvénytelen esedékességi terhelési) dátum a 
TÉTEL rekordban 

34 Ü nem numerikus összeg a TÉTEL rekordban 

36 Ü értelmezési hiba (helytelen karakterkészlet) 

37 T érvénytelen bankszerv a TÉTEL rekordban 

39 T érvénytelen sorszám a TÉTEL rekordban 

40 T hiányos tétel (azonosító, vagy számlaszám 
hiányzik) 

41 Ü érvénytelen tétel-típus a FEJ rekordban 

42 Ü érvénytelen duplum-kód a FEJ rekordban 

43 Ü • érvénytelen kezdeményező-azonosító a FEJ 
rekordban rossz struktúrájú / helytelen 
CDV-jű / központi nyilvántartásban nem 
szereplő) 

• érvénytelen kezdeményező-név a FEJ 
rekordban (csupa szóköz és/vagy 0) 

44 Ü érvénytelen összeállítási dátum a FEJ 
rekordban 
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kód magyarázat 

11 nem engedélyezett tranzakciókód 

(a kezdeményező / küldő és / vagy a címzett / fogadó 
számára) 

16 érvénytelen elszámolási összeg (átutalásnál = 0, 
beszedésnél 0) 

51 kezdeményező számlaszáma érvénytelen (csupa 
szóköz és / vagy 0 vagy, helytelen CDV) 

52 kezdeményező neve érvénytelen (csupa szóköz és / 
vagy 0) 

53 kezdeményező azonosító érvénytelen / nem 
engedélyezett 

(a bázisazonosítóban) 

54 összeállítási dátum érvénytelen (a 
bázisazonosítóban) 

55 üzenet-sorszám érvénytelen (a bázisazonosítóban) 

kód típus magyarázat 

45 Ü érvénytelen (csupa szóköz és / vagy 0 
vagy, helytelen CDV-jű) számlaszám a 
FEJ rekordban 

46 Ü érvénytelen tétel-típus a TÉTEL rekordban 

47 Ü érvénytelen tétel-típus a LÁB rekordban 

48 Ü érvénytelen - a jogcím listában nem 
szereplő – jogcím a FEJ rekordban 

61 T címzett / számlatulajdonos számlaszáma 
érvénytelen 

(csupa szóköz és/vagy 0 vagy, helytelen 
CDV-jű) 

62 T címzett / számlatulajdonos neve 
érvénytelen (csupa szóköz és/vagy 0) 

63 T ügyfél-azonosító érvénytelen (csupa 
szóköz és/vagy 0) 
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kód magyarázat 

57 tételsorszám érvénytelen (a bázisazonosítóban) 

58 bázisazonosító nem egyedi 

61 címzett / számlatulajdonos számlaszáma érvénytelen 
(csupa szóköz és / vagy 0 vagy, helytelen CDV-jű) 

62 címzett / számlatulajdonos neve érvénytelen (csupa 
szóköz és /vagy 0) 

63 ügyfél-azonosító érvénytelen (csupa szóköz és / 
vagy 0) 

64 beszedendő összeg nem numerikus 

66 beszedendő összeg 0 

68 érvénytelen - a jogcím listában nem szereplő - 
jogcím a tranzakció banki területén 

71 kezdeményező számlaszáma inkonzisztens 
(választranzakcióban) 

73 teljesítési (terhelési) dátum - a zsíró elszámolási / 
feldolgozási dátumhoz képest - érvénytelen (eredeti 
kezdeményező - vagy választranzakcióban) 

74 bázisazonosító inkonzisztens (választranzakcióban) 

75 ismételten megválaszolt bázisazonosító 
(választranzakcióban) 

76 érvénytelen visszautasítási / visszautalási ok 
(választranzakcióban) 

77 érvénytelen / határidőn túli elszámolási / feldolgozási 
dátum-hivatkozás 

78 inkonzisztens eredeti elszámolási dátum 
(választranzakcióban) 

79 inkonzisztens ügyfél-azonosító (választranzakcióban) 

80 inkonzisztens tranzakció hivatkozási kód 
választranzakcióban) 

81 címzett számlaszáma inkonzisztens 
(választranzakcióban) 
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kód magyarázat 

86 inkonzisztens tranzakció-kód, alkód 
(választranzakcióban) 

87 kezdeményező bankszerv inkonzisztens 
(választranzakcióban) 

88 címzett bankszerv inkonzisztens 
(választranzakcióban) 

89 elszámolandó (beszedendő) / visszautalt összeg 
inkonzisztens (választranzakcióban) 

Technikai, szintaktikai hiba miatti visszautasítás 
(REJECT) 

02 nem létező 'címzett' számlaszám 

03 megszűnt 'címzett' számlaszám 

06 a 'címzett' számlaszáma nem értelmezhető (az 
ügyfél számla-száma helyett a bank ügyfélforgalmi 
számlaszáma szerepel) 

10 számlatulajdonos neve és a megadott számlaszám 
nem tartozik össze 

Szemantikai, 'teljesíthetetlen' ok miatti visszaküldés 
(RETURN) 

50 fedezethiány miatti visszaküldés 

51 felhatalmazás hiánya miatti visszaküldés 

54 általános visszaküldés (az ügyfél megbízása alapján) 

65 összeghatár feletti beszedési megbízás 

99 egyéb hiba 
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13 Microsoft SQL adatbázis kezelő 

A Business Terminálban lehetőség van külső adatbázis kezelő 
használatára. Jelenleg a Microsoft SQL megoldása támogatott, min. 
2012.-es verzió. 

Részletes információt a support.microsoft.com/hu weboldalon talál. 
 

13.1 SQL szerver beállítása 

Az SQL Server Configuration Managert megnyitva (S1. ábra) a 
baloldalon lévő menüsorból válassza ki a „Databases” menüpontot. 

 
 
 

 

Kattintson rá jobb oldali egérgombbal, majd válassza ki a „New 
Database” opciót. 

S1. ábra 

Itt adjon meg egy nevet az adatbázisnak („Database name”). Ennek 
jelentősége lesz a jogosultság beállításánál, mivel erre az adatbázis 
névre kell majd hivatkozni, az új felhasználó felvitelénél. 

(s2. ábra). Az „OK” –ra kattintva létrejön az új üres adatbázis. 
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S2. ábra 

Az adatbázis nevére jobb gombbal kattintva válassza ki a 
„Properties” menüpontot. (S3. ábra) 

Itt a bal oldali listából válassza az „Options” –t és a „Collation” 
legördülő menüből állítson be egy magyar kódkészletnek megfelelő 
sort. Ilyen kódkészlettel tárolódnak majd az adatok az adatbázisban. 
Ez fontos, hogy magyar legyen, hiszen egyéb esetben elveszhetnek 
az ékezetes karakterek. 

S3. ábra 

Az adatbázis beállítása után hozzá kell adni felhasználókat. Ezt, a 
baloldalon lévő menüsorból a „Security\Logins” –ra jobb egér 
gombbal kattintva lehet megtenni. (S4. ábra) Válassza a „New Login” 
menüpontot. A „Login name” –hez írja be Windows 
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azonosítás esetén a Windows azonosítót (tartományban lévő gépek 
esetén a bejelentkezést ki kell keresni), SQL Server azonosítás 
esetén pedig adjon meg felhasználói nevet és jelszót, amit majd a 
kliens oldali kapcsolat beállításánál is meg kell adni. Alul a „Default 
database” legördülő menüből válassza ki az első lépésben 
létrehozott adatbázis nevét. A „Default language” opciónál be lehet 
állítani, hogy a lekérdezések során keletkező üzenetek milyen 
nyelven jelenjenek meg. 

 
 

13.2 Az SQL szerverhez kapcsolódó kliens beállítása 

Az alábbi beállításokat minden SBT-t használó számítógépen 
(kliensen) meg kell tenni: 

Windows Start menu -> Control Panel -> Administrative Tools -> Data 
Sources (ODBC) 
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K1. ábra 

A „User DSN” laplapon kell létrehozni az új adatbázis kapcsolatot 
(K1. ábra).  Az „Add” gombra kattintva válassza ki az „SQL Server” 

–t, majd kattintson a „Finish” gombra (K2. ábra). 

K2. ábra 

A „Name” hez írjon be egy tetszőleges nevet a kapcsolathoz. Erre 
később szükség lesz, mivel ezt a nevet kell megadni a Banki 
Terminal programon belül, az SQL beállításoknál. Alul a „Server” 
sorban a legördülő menüből válassza ki az adatbázis szerver nevét 
(K3. ábra). 
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K3. ábra 
 

Az SQL szerveren létrehozott adatbázis beállításakor lehetett 
választani, hogy a hozzáférések a táblákhoz Windows azonosítást 
használva valósuljanak meg, vagy előre meghatározott azonosítóval 
és jelszóval. Ennek megfelelően a klienseken is be kell állítani. 
Amennyiben Windows azonosítást választott ki, akkor itt az első 
lehetőség legyen bejelölve, („With Windows NT authentication…”) ha 
állított be külön azonosítót és jelszót, akkor az SQL server 
azonosítást válassza. („With SQL Server Authentication…”). A 
második esetben alul meg kell adni az azonosítót és jelszót is (4. 
ábra). Fontos tudni, hogy Windows azonosítást használva az 
adatbázis kezelés gyorsabb. 

K4. ábra 
 

A „Next” gombra kattintva a „Change the default database to” 
legördülő menüből válassza ki a szerveren létrehozott adatbázis 
nevét, majd kattintson a „Next” gombra (K5. ábra). A „Finish” 
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gombot választva elkészül a kapcsolat. A következő ablakban 
letesztelheti. (K6. ábra) 

K5. ábra 

 

 
K6. ábra 

 

 
13.3 Business Terminál kliens beállítása 

File menü\Adatbázis váltás 

Funkció célja: helyi gépen, lokálisan tárolt adatok átállítása 
hálózati környezetben szerveren adatbázis tárolásra, kezelésre 
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A program alapértelmezett paraméterezése a lokális, paradox 
adattárolás, amelyet átállíthat MSSQL szerveren történő 
adatkezelésre. 

Adatbázis: A terminál program telepítéskor Paradox adatbázist 
használ, de lehetőség van MSSQL adatbázis használatára is. Ez 
különösen hálózatos esetben, nagytömegű adatok kezelése esetén 
nagymértékben gyorsíthatja a program működését. MSSQL-re való 
áttéréshez kérje rendszergazdája segítségét! 

Az MSSQL adatbázisra való áttéréshez adja meg az eléréshez 
használandó ODBC nevet! Ha az MSSQL-t SQL autentikációval 
használja, meg kell adni a felhasználónevet és a jelszót, Windows 
autentikáció esetén ezekre nincs szükség. A paraméterek megadása 
után a kapcsolat tesztelésére is van lehetőség. 

 

Figyelem! Az adatbázisváltás csak a következő 
rendszerkarbantartás után jut érvényre! 

 

A terminál program MSSQL-t kezelni képes funkciói csak azonos 
típusú adatbázison tudnak dolgozni. Bármely ilyen funkcióban 
váltunk adatbázist, a váltás a következő rendszerkarbantartást 
követően az összes MSSQL-re felkészített funkcióra megtörténik. 

A   gomb megnyomásával kiléphet funkcióból. 

 
A terminálban jelenleg a következő funkciókat lehet SQL alapon 
kezelni: 

• Postaláda 

• Számla információk 

• Forint átutalás 

• Deviza átutalás 

• Levelezés a bankkal 

• Csoportos átutalás 

• Aláíró mappa 


